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چالشها و چشماندازهای حقوقی اعمال صالحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان
دریایی ،با تأکید بر آموزش حقوق دریاها
خسرو حسینپور ،5شهرام ايراني
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چکیده
در سالهای اخیر با افزايش دزدی دريايي برخي از اتباع و کشتيهای ايراني نیز مورد حمله و آسیب از سوی دزدان دريايي قرار
گرفتهاند و در مقابل تعدادی از اين دزدان دريايي نیز توسط کارکنان نیروی دريايي ارتش دستگیر و برای محاکمه به کشورمان
فرستاده شدهاند .علیرغم برخي چالشهای حقوقي در عرصه حقوق بینالملل و داخلي به نظر ميرسد که کشور ايران در صورت
دستگیری دزدان دريايي صالحیت رسیدگي به اين جرائم را دارد .هر چند برای بعضي از مصاديق اين جرم ميتوان در حقوق
داخلي ايران معادل يا مشابهي پیدا کرد ،اما معادل کاملي برای اين جرم در قوانین ايران وجود ندارد و عناوين مجرمانهای هم که در
قوانین داخلي آمده فقط به عنوان يک جرم عادی مطرح است نه يک جرم بینالمللي .لذا با توجه به عدم کفايت عناوين مجرمانه
موجود در قوانین کیفری ايران ،جرمانگاری در حقوق داخلي ضروری و باعث اعمال صالحیت کیفری نسبت به جرائم بینالمللي و
ابزار مهمي در تقويت و تحکیم حاکمیت ملي و پايان دادن به مصونیت مرتکبین ميباشد .از سوی ديگر آموزش کارکنان نیروی
دريايي در مبارزه با دزدان دريايي بهمنظور رعايت قواعد حقوق درياها از الزامات ضروری ميباشد .در اين تحقیق عالوه بر بررسي
حقوق داخلي ايران در اعمال صالحیت رسیدگي دزدان دريايي ،ضمن بررسي عملکرد نداجا در مبارزه با دزدان دريايي به صورت
ضمني با آموزش قواعد حقوق درياها ،زمینه آگاهي کارکنان نداجا در مبارزه با دزدان دريايي را فراهم ميآوريم .روش تحقیق حاضر
تحلیلي – تبییني ميباشد و روش جمعآوری اطالعات نیز کتابخانهای – اسنادی ميباشد.
واژگان کلیدی حقوق دریاها ،دزدی دریایی ،صالحیت رسیدگی ،آموزش ،صالحیت جهانی

تاريخ دريافت مقاله79/01/00 :
تاريخ پذيرش مقاله79/07/55 :

 -5کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران( ،نويسنده مسئول )hoseinpoor_kh@yahoo.com
 -2عضو هیئت علمي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر.
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مقدمه

امروزه دزدی دريايي و مشخصاً سرقت مسلحانه علیه کشتيها مجدداً به يکي از معضالت جامعه بینالمللي تبديل شده و به عنوان
تهديدی جدی بر علیه حیات دريانوردان ،امنیت دريانوردی ،محیط زيست دريايي و امنیت کشورهای ساحلي محسوب ميگردد؛
چنانکه بر روند کلي صنعت حمل و نقل دريايي تأثیرات منفي گذاشته و موجب افزايش هزينههای بسیاری (افزايش نرخ بیمه و
توقف اجباری يا تعلیق فعالیت تجاری) گرديده است (سیفي و کريمي .)5971 ،کشتيهای جمهوری اسالمي ايران به دلیل فروش
نفت و صادرات محصوالت خود به کشورهای حوزه مديترانه و نیز واردات محصوالت مختلف به کشور مجبور هستند از مسیر خلیج
عدن و آبهای سومالي حرکت نمايند .تقريباً  90درصد از مرزهای ما خشکي است و  90درصد از مرزهای ما دريايي است و تنها 9
درصد از صادرات و واردات ايران از طريق خشکي صورت ميگیرد .در واقع بخش اعظم منافع ملي و منابع ما دريا قرار دارد يا از
طريق دريا تأمین ميشود و در عین حال بزرگترين تهديدهای منابع ،منافع و امنیت ملي ما از طريق درياها متصور ميشود .برای
نمونه جمهوری اسالمي ايران در سال حدوداً  521میلیون تن نفت خام صادر ميکند که بیش از  10درصد آن از طريق دريا صورت
ميپذيرد که بیشتر آنها از طريق دريای عمان و خلیج عدن صادر ميگردد .از اينرو نیروی دريايي با «پیشنهاد شورای امنیت ملي
تصويب مقام عظمای واليت و فرماندهي معظم کل قوا از ارديبهشت ماه سال  11با اعزام اولین ناوگروه خود به آن منطقه اين
وظیفه مهم را به عهده گرفتند» .بدون ترديد ناوگان نظامي و قدرت نظامي دريايي ،عمالً امنیت دريا که الزمه هر فعالیتي است را
به وجود ميآورد تا ناوگان تجاری ،نفتکش ،شیالت و غیره فعالیتهای اقتصادی و بهرهبرداری از دريا و صنايع دريايي را از نظر
سختافزاری پشتیباني اين فرآيند محقق نمايند (سیفي و کريمي.)5971 ،
با گسترش پديده شوم دزدی دريايي ،بعضاً کشتيها و اتباع کشور ايران نیز مورد حمله و آسیب قرار گرفتهاند که به لحاظ شکلي
(صالحیت رسیدگي) با اتکای به اصل صالحیت سرزمیني امکان رسیدگي دادگاههای کشورمان وجود ندارد .لیکن با توسل به اصول
صالحیتي ديگر همچون اصل صالحیت تبعي و جهاني ،دادگاههای کشورمان در صورت دستگیری دزدان دريايي صالح به رسیدگي
خواهند بود.
از اينرو بر کارکنان نیروی دريايي به عنوان پیشگامان برخورد با دزدان دريايي و ضابط قضايي کشور در دستگیری دزدان دريايي
که به عنوان اولین گام در اجرای صالحیت رسیدگي قضايي مي باشد ،الزم است که شناخت کافي از قواعد حقوق درياها و ظرفیت
قوانین و مقررات داخلي کشور برای محاکم دزدان دريايي داشته باشند .بدون ترديد اقدامي نسنجیده موجبات مسئولیت بینالمللي
کشور را در پي خواهد داشت .در حقیقت ،يکي از عوامل نقض حقوق بینالملل درياها و وقوع مسئولیت بینالمللي در عرصه دريا،
عدم آگاهي و اطالع کارکنان نداجا و بعضاً دستگاههای نظامي از قواعد بینالمللي و داخلي ميباشد .مسلماً ،توسعه همهجانبه و
پايدار ،برنامه و آرمان همه کشورها است و همگي نیز اعتراف ميکنند که فرهنگ و آموزش زيربنای چنین توسعه مطلوبي است.
آموزش بنیادیترين رکن از ارکان مهندسي هر کشور است که ميبايست از برنامۀ نخستین دولتها باشد (برازنده .)5979 ،حق بر
آموزش از حقوق بنیادين حقهای بشری ميباشد که در اسناد مهم بینالمللي همچون اعالمیه جهاني حقوق بشر ،میثاق بینالمللي
حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و کنوانسیون حقوق کودک حمايت شده است .آموزش «تجربهای است مبتني بر يادگیری که
به منظور ايجاد تغییرات نسبتاً پايدار در فرد صورت ميگیرد تا او بتواند خود را برای انجام دادن کار آماده کند» .آموزش کارکنان
نیز عبارت است از باال بردن دانش تخصصي کارکنان بهنحوی که بتوانند وظايف شغلي خويش را به نحو احسن انجام دهند و برای
قبول مسئولیتهای بیشتر و مهمتر آماده شوند.
مبرهن است که اساس نیروهای مسلح بر سرمايههای انساني بنا شده و از اين امر مستثنا نميباشند .نیروهای مسلح از جمله ارتش
جمهوری اسالمي ايران «به استناد نص صريح اصل يکصد و چهل و سوم و يکصد و چهل و چهارم قانون اساسي جمهوری
اسالمي ايران ،وظیفه پاسداری از استقالل و تمامیت ارضي و نظام جمهوری اسالمي کشور را بر عهده دارند» در نتیجه يکي از
وظايف اصلي نیروهای مسلح در هر کشور ،حفاظت و حراست از حدود و ثغور کشور شامل مرزهای خاکي ،آبي و هوايي و نیز
تأمین امنیت کشور است (رستمي و زهدی .)5972 ،از اينرو ،آموزش حرفهای قواعد حقوق بینالمللي و گنجاندن اصول حقوقي در
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فعالیتهای آموزشي و تمريني نیروهای مسلح خود موجب ايجاد نوعي رفتار حرفهای و انضباطي در بین کساني که در سطوح
تاکتیکي ،عملیاتي و بینالمللي اقدام ميکنند ،ميشود و به نوبه خود به ادغام اين اصول در روند تصمیمگیریهای نظامي در
بخشهای عملیاتي و در فعالیتهای نظارتي که ضامن رعايت اين قواعد در حین عمل باشند ،منجر ميگردد (نعمتي و سیفي،
 .)5970در اين بین ،نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران به عنوان يک نیروی نظامي و بینالمللي و به عنوان
بازوی اقدامات حاکمیتي در عرصه دريا بهويژه در مبارزه با دزدان دريايي که عالوه بر تأمین امنیت کشتیراني ج.ا.ا و صادرات کشور،
اقدامي است در راستای برقراری صلح و امنیت بینالمللي که الزام دارد بهمنظور اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلي و قواعد
بینالمللي زمینه پیشگیری از نقض اين مقررات را در سطح کارکنانش از طريق آموزش و آگاهسازی فراهم آورد .بدون ترديد ،نقض
اين قواعد موجبات مسئولیت بینالمللي را در پي خواهد داشت.
مسئولیت برای يک دولت زماني ايجاد ميشود که اين دولت با فعل يا ترک فعل خود ،تعهداتش براساس قاعدهای از حقوق
بینالملل را نقض کند .بر اساس حقوق مسئولیت بینالمللي ،رفتار ارگانها و افراد وابسته به دولت ،منسوب به دولت خواهد بود .از
جمله سازمانهای مهم تحت امر هر دولت ،نیروهای مسلح و بهويژه نیروی دريايي و کشتيهای جنگي آن است که اعمال
کارکنانش ميتواند قابل انتساب به دولت باشد .از اين رو هر رفتار خارج از قواعد حقوقي در مبارزه با دزدان دريايي ممکن است
موجبات مسئولیت بینالمللي دولت را فراهم آورد و باعث مخدوش شدن وجهه جمهوری اسالمي ايران در عرصه بینالملل شود .از
اينرو ،ضرورت اين تحقیق نیز از همین امر ناشي ميشود و هدف از اين تحقیق بررسي چالشها و چشماندازهای حقوقي اعمال
صالحیت رسیدگي ايران در مبارزه با دزدی دريايي با تأکید بر آموزش حقوق درياها ميباشد که عالوه بر بررسي حقوق داخلي
ايران در اعمال صالحیت رسیدگي در محاکمه دزدان دريايي ،ضمن بررسي عملکرد نداجا در مبارزه با دزدان دريايي به صورت
ضمني ،با آموزش قواعد حقوق درياها زمینه آگاهي کارکنان نداجا در مبارزه با دزدان دريايي و چگونگي اعمال قوانین و داخلي و
بینالمللي را فراهم ميآورد .روش تحقیق حاضر تحلیلي – تبییني ميباشد و روش جمعآوری اطالعات نیز کتابخانهای – اسنادی
ميباشد.
مفهوم دزدی دریایی در پرتو اسناد بینالمللی
واژه دزدی دريايي يا  pirateاز مشتقات کلمه التین  pirataو واژه يوناني  peiratesبوده و ريشه در کلمه  peiraبه معني تالش و
تجربه دارد و به «خوششانسي دريا» نیز ترجمه شده است (رابین .)5771 ،5به دلیل سابقه کهن دزدی دريايي ،قواعد مربوط به آن
نیز سابقه کهني دارند و از گذشته تاکنون تعاريفي در اين زمینه وجود داشته است .در گذشته از دزدان دريايي با عنوان «دشمنان
نوع بشريت» 2ياد ميشده است ).)ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW,VOL.XI, 1998: 259
مفهوم واژه دزديدن به معنای گرفتن و بردن مال و پول کسي به زور يا به مکر و فريب است (معین .)5910 ،دزدی دريايي از
ق9رنها پیش بهموجب حقوق عرفي بینالملل ،جرم محسوب ميشده و دزد دريايي همیشه فرد ياغي و دشمن بشريت تلقي
ميشده است .دزدی دريايي اولین جرم بینالمللي است که طبق آن عمل راهزني دريايي مستقیماً بهموجب حقوق بینالملل جرم
محسوب ميشود و هر دولتي ميتواند دزد دريايي را محاکمه نمايد و عرف بینالمللي همواره اقدامات قهری را توسط کلیۀ کشورها
علیه راهزنان دريايي اجازه داده است .دزدی دريايي فينفسه جرمي علیه ارزشهای جامعه بینالمللي نميباشد بلکه بیشتر موجب
به مخاطره افتادن منافع مادی و ايمني تجارت و دريانوردی ميگردد .آنچه که باعث حساسیت دولتها و در نتیجه تدوين مقررات و
حتي پیشبیني اصل صالحیت جهاني برای اين جرم گرديده آن است که اين جرم غالباً با اقداماتي همچون گروگانگیری ،قتل،
شکنجه ،غرق نمودن قربانیان و يا ضرب و جرح آنان توأم است (سیفي و کريمي .)5971 ،اين جرم تا قبل از عهدنامۀ دريای آزاد
Rubin
Hostis Humani Generis
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 5711ژنو جنبۀ عرفي داشت اما عهدنامۀ مذکور با اختصاص  7ماده (از مادۀ  50تا  )29آن را مدون نمود .مقررات عهدنامۀ حقوق
درياها نیز تقريباً مشابه مقررات ياد شده است (از مادۀ  500تا  509و بخشي از مادۀ  .)555بهطور کلي دزدی دريايي را از سه
جهت ميتوان تعريف نمود.
از دیدگاه عرف :هرگونه عمل خشونتآمیز غیرقانوني است که بهوسیله يک کشتي خصوصي (غیردولتي) دريای آزاد علیه کشتي
ديگر به قصد چپاول صورت ميگیرد.
دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها :در سال  5711حقوق عرفي موجود درباره دزدی دريايي براساس
«کنوانسیون ژنو در مورد درياهای آزاد» به حقوق مدون تبديل شد .پس از آن نیز در سال « 5712کنوانسیون ملل متحد در مورد
حقوق درياها» به تصويب رسید .بر اساس ماده  505اين کنوانسیون مانند ماده  51کنوانسیون ژنو ،دزدی دريايي اينگونه تعريف
شده است:
 هرگونه اقدام خشونتآمیز غیرقانوني يا توقیف يا هرگونه غارت که در راستای اهداف خصوصي توسط خدمه يا مسافرين يککشتي خصوصي يا يک هواپیمای خصوصي هدايت شده باشد.
 علیه يک کشتي خصوصي يا هواپیمای خصوصي يا علیه اشخاص و اموال موجود در اين کشتيها و هواپیماها درياهای آزاد باشد. علیه يک کشتي ،هواپیما ،اشخاص يا اموال در محلي که در حوزه صالحیت هیچ کشوری نباشد. هرگونه همکاری داوطلبانه در عملیات يک کشتي يا يک هواپیما با علم به اينکه آن وسیله يک کشتي يا هواپیمای دزدان دريايياست.
دیدگاه سازمان بینالمللی دریانوردی :عمل سوار شدن به هرگونه کشتي با هدف انجام دزدی يا هرگونه جرم ديگر و با هدف يا
احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد اين عمل (سیفي و کريمي.)5971 ،
دزدی دریایی و کنوانسیونهای بینالمللی
حقوق معاهدات بینالمللي و همچنین حقوق بینالمللي عرفي مکانیسمهايي سرکوب اعمال خشونتآمیز دريا از قبیل دزدی دريايي
يا اعمال ديگر علیه کشتي ها ،هواپیماها يا سکوهای شناور را توسعه داده است .موضوع دزدی دريايي تاکنون در کنوانسیون 5711
راجع به دريای آزاد ،کنوانسیون حقوق درياها  ،5712کنوانسیون بینالمللي سرکوب اقدامات غیرقانوني علیه ايمني دريانوردی
 5711آورده شده است که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.
دزدی دریایی در کنوانسیون  8591دریای آزاد
ماده  51کنوانسیون  5711درياهای آزاد در تعريف دزدی دريايي آورده است که اگر کارکنان کشتي يا هواپیما شورش نمايند و
کنترل کشتي يا هواپیما را در دست خود بگیرد و برای مقاصد شخصي خود مرتکب تعدی بشوند ،عمل آنان دزدی دريايي محسوب
ميگردد .در اين کنوانسیون مقررات مربوط به جلوگیری از دزدی دريايي در ماده  57تأکید شده است« :هر دولتي دريای آزاد يا در
جايي که خارج از صالحیت يک دولت باشد ،ميتواند کشتي يا هواپیمای متعلق به دزد دريايي را يا کشتيهايي را که به وسیله دزد
دريايي ربوده شده و تحت کنترل دزدان دريايي است ،ضبط و اشخاص را توقیف و اموال کشتي را نیز ضبط کند .دادگاههای دولتي
که عمل ضبط را انجام ميدهند درباره تعیین کیفر مجرمین تصمیم ميگیرند و همین دادگاهها تکلیف خود کشتي يا هواپیما را با
رعايت حقوق اشخاص ثالث که با حسن نیت عمل کردهاند ،تعیین ميکنند» .همچنین عبارت «با رعايت حقوق اشخاص ثالث که با
حسن نیت عمل کردهاند» داللت بر اين دارد که دادگاههای دولت ضبط کننده اموال کشتي يا هواپیمای متعلق به دزدی دريايي
بايد حقوق اشخاص ثالثي که با حسن نیت و بدون داشتن قصد مجرمانه عمل کردهاند را در رسیدگي قضايي خود مد نظر قرار

555

شماره  51زمستان 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

دهند (چشمهخاور .)5917 ،کنوانسیون  5711دريای آزاد در واقع تجلي تدوين حقوق بینالملل عرفي درباره دزدی دريايي و رفتار
با دزدان دريايي تلقي ميشود.
دزدی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 8511
کنوانسیون حقوق درياها  ،5712مواد  505تا  509خود را به بحث دزدی دريايي اختصاص داده است .تعريف دزدی دريايي در اين
کنوانسیون در واقع برگرفته از تعريف کنوانسیون  5711دريای آزاد از راهزني دريايي است.
در ماده  509اين کنوانسیون ،کشتي يا هواپیمای راهزن ،بدين شرح تعريف شده است :يک کشتي يا هواپیما که قصد افرادی که آن
را بهطور مؤثر کنترل ميکنند ،استفاده از کشتي يا هواپیما به منظور ارتکاب يکي از اعمال مذکور در ماده  505باشد ،کشتي يا
هواپیمای راهزن تلقي ميشود .بهطوری که در اين ماده قانونگذار بینالمللي «قصد محض» کنترلکنندگان را دلیل آلت جرم
شدن کشتي يا هواپیما تلقي نموده است .بديهي است احراز قصد محض با عنايت به انتزاعي بودن مفهوم ،بدون هیچ عالمت يا
نشانه مشخصه آن برای هر محکمه بینالمللي کار سادهای نیست.
ماده  500به بحث حفظ يا از دست دادن تابعیت يک کشتي يا هواپیمای راهزن پرداخته است« :يک کشتي يا هواپیما ميتواند
تابعیت خود را حفظ کند ،اگر چه يک کشتي يا هواپیمای راهزن شده باشد .حفظ يا از دست دادن تابعیت ،تابع قانون کشوری که
تابعیت از آن تحصیل شده ميباشد».
در اين ماده بحث حفظ و تداوم يا از دست دادن تابعیت يک کشتي يا هواپیما ناظر بر مسئولیت دولت متبوع کشتي يا هواپیما
است .در ماده  501نیز اختیارات دولتها در نشان دادن عکسالعمل در قبال راهزني دريايي آمده است .هر کشور ميتواند يک
کشتي يا هواپیمای راهزن يا يک کشتي يا هواپیمايي را که با راهزني گرفته شده و تحت کنترل راهزنان است را توقیف و اشخاص
را دستگیر و اموال در کشتي يا هواپیما را توقیف نمايد .دادگاههای کشوری که توقیف را انجام دادهاند ،ميتوانند در مورد
مجازاتهايي که اعمال ميشوند ،تصمیم بگیرند و همچنین مي تواند اقداماتي را که در مورد آن کشتي ،هواپیما يا اموال اتخاذ مي-
شود ،تعیین کنند ،مشروط بر اين که حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت رعايت گردد .بديهي است اعمال صالحیت جهاني در
مجازات دزدان دريايي و تعیین تکلیف کشتي ،هواپیما يا اموال موجود در آنان توسط دادگاههای کشور توقیف کننده منوط به وجود
قانون ملي خاص مربوط به مجازات جرم دزدی دريايي ميباشد در غیر اين صورت هرگونه اقداماتي در راستای محاکمه دزدان
دريايي تا حدودی عبث و بیهوده تلقي ميشود.
همچنین ماده  501کنوانسیون حاضر به مسئولیت دولتها در توقیف بدون داليل کافي کشتي يا هواپیمای مظنون به راهزني
دريايي ميپردازد « :در مواردی که يک کشتي يا هواپیمای مظنون به راهزني بدون داليل کافي توقیف شده ،دولت توقیفکننده در
مقابل دولت متبوع کشتي يا هواپیما برای هر ضرر و خسارت ناشي از توقیف مسئول خواهد بود».
از مفاد اين ماده چنین بر ميآيد که اختیارات دولتها در برخورد با مجرمین دزدی دريايي محدود به وجود داليل و مدارک کافي
مبت ني بر ارتکاب يا شروع به ارتکاب يا هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات دزدی دريايي يا هر نوع عمل تحريککننده يا هدف
دزدی دريايي ميباشد (سیفي و کريمي.)5971 ،
مفهوم دزدی دریایی از منظر کنوانسیون بینالمللی سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی 8511
کنوانسیون بهطور واضح جرائمي را که در حوزه کنوانسیون ميباشند ،در ماده  9آن فهرست نموده است .هر شخصي که مرتکب
جرمي ميشود ،اگر آن شخص بهطور غیرقانوني و عمداً:
الف) از طريق زور يا تهديد به آن يا هر شکل ديگر ارتکاب به يک کشتي اعمال کنترل نمايد يا آن را مصادره نمايد.
ب) يک اقدام خشن علیه شخصي بر روی عرشه يک کشتي انجام ميدهد ،اگر آن عمل احتماالً دريانوردی امن آن کشتي را به
مخاطره اندازد.
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ث) يک کشتي را تخريب مينما يد يا باعث آسیب به يک کشتي يا محموله آن که احتمال دريانوردی امن آن کشتي را به مخاطره
اندازد.
د) قرار دادن يا موجب قرار دادن يک وسیله در کشتي يا مواردی که احتماالً باعث تخريب آن کشتي ميشود يا باعث آسیب به آن
کشتي يا محموله آن ميشود که دريانوردی امن آن کشتي را به مخاطره بیندازد.
ی) به تسهیالت دريانوردی آسیب جدی وارد ميسازد يا آنها را نابود مينمايد يا بهطور جدی در عملیات تخريب آنها دخالت
مينمايد ،اگر حین عملي دريانوردی امن يک کشتي را به مخاطره بیندازد.
ف) اطالعاتي را که او ميداند غلط است ،مخابره نمايد ،بدينسان دريانوردی يک کشتي را به مخاطره بیندازد.
ج) در ارتباط با ارتکاب يا ارتکاب نافرجام هر جرمي که در بندهای فرعي الف تا ف که به شخصي آسیب برساند يا او را بکشند.
همچنین هر شخصي يک جرم را مرتکب ميشود اگر آن شخص:
الف) تالش ميکند تا هر کدام از جرائم مندرج در بند  5را مرتکب شود.
ب) در ارتکاب هر کدام از جرائم مندرج در بند  5که هر فردی مرتکب ميشود ،همدست شود يا طور ديگر شريک شخصي که
مرتکب چنین جرميشود باشد.
ث) با تهديد يا بدون شرط همان گونه که در قوانین داخلي مقرر شده است با هدف مجبور نمودن فیزيکي يا قضايي فردی جهت
خودداری از انجام عملي؛ ارتکاب هر کدام از جرائم مندرج در بند  5و بندهای فرعي «ب»« ،ث» و «ی» که از آن تهديد احتماالً
دريانوردی ايمني کشتي مورد نظر را به مخاطره بیندازد.
ماده  9کنوانسیون  5711جرائمي را که تحت پوشش رژيم معاهده مزبور قرار دارند ،فهرست مينمايد .اگرچه اين جرائم در بیشتر
موارد همین حاال هم جرائمي علیه حقوق دولت صاحب پرچم ميباشند ،بدين معني که در واقع فحوای ماده  9بر اين داللت دارد
که هر دولت عضو بايد جرائم مقرر در ماده  9را از طريق مجازاتهای مناسب قابل مجازات بداند که در واقع ماهیت وخیم آن جرائم
را مورد توجه قرار بدهد.
طرح کنوانسیون مزبور اين است که کشورهای طرف قرارداد را متعهد نمايد تا با جرائم مزبور به عنوان «وخیم و عمده» رفتار نمايند
و آنها را از صالحیت انحصاری دولت صاحب پرچم درآورند و اجازه دهند تا جرائم مزبور در هر کشور طرف قرارداد ديگری قابل
محاکمه باشند .کامالً مبرهن و آشکار است که کنوانسیون  5711کشورهای عضو را ملزم به جرمانگاری دزدی دريايي نموده است
(سیفي و کريمي.)5971 ،
دزدی دریایی در پرتو قطعنامههای سازمان ملل متحد
مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ  51ژانويه  2000طي قطعنامه  A/RES 541/31ضمن ابزار نگراني خود از افزايش دزدی دريايي
و حمايت از اقدامات آيمو از دولتها خواست که تا با سازمان مذکور در جهت مبارزه با دزدی دريايي و راهزني مسلحانه علیه
کشتيها همکاری و اقدامات خود را به اين سازمان گزارش نمايند و از خطمشي و استانداردهای اين سازمان در اين زمینه پیروی
نمايند .مجمع از همه دولتها بهويژه دولتهای مناطق تحت تأثیر دزدی دريايي ميخواهد تا در اين جهت و سرکوب اين اقدامات و
انجام تحقیقات همکاری ميکرده و مرتکبین را مطابق حقوق بینالملل محاکمه نمايند .قطعنامه از دولتها ميخواهد تا عضو
کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانوني علیه ايمني دريانوردی و پروتکل آن شده و اجرای مؤثر آن را تضمین نمايند (نجفياسفاد و
جهاني.)5917 ،
سازمان بینالمللي دريانوردی از سالها پیش موضوع دزدی دريايي و چگونگي مقابله با آن را در دستور کار خود قرار داده و با تهیه
و تنظیم قطعنامهها و دستورالعملهای متعدد عملیاتي و حقوقي ،تالش نموده راهنماييهای الزم را به کشورهای عضو در خصوص
چگونگي پیشگیری و مقابله با اين پديده خطرناک و پیامدهای آن ارائه داده و زمینه همکاری بینالمللي بین کشورها را در اين
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مورد فراهم نمايد« .همچنین کُد عملیاتي نسبتاً مفصلي در مورد چگونگي انجام تحقیقات قضايي و تأمین داليل ارتکاب جرم دزدی
دريايي تدوين و اجرای آن به کشورهای عضو توصیه شده است» (سیفي و کريمي.)5971 ،
شورای امنیت نیز همواره در قطعنامههای صادره خود در خصوص دزدی دريايي در سواحل سومالي ،همه دولتهای عضو ملل
متحد را به نظارت مؤثر بر اجرای قطعنامههای شورا راجع به تحريم تسلیحاتي سومالي ،جرم انگاری دزدی دريايي در نظام حقوقي
داخلي خود ،همکاری بینالمللي در امر تحقیق و تعقیب مرتکبان دزدی دريايي با رعايت مقررات حقوق بینالملل از جمله حقوق
بشر و همینطور کمک به سومالي جهت تقويت ظرفیت قضايياش برای مبارزه با دزدی دريايي به شرط آنکه چنین اقداماتي
منطبق با حقوق بینالملل باشند فراخوانده است.
طبق قطعنامه  2020شورای امنیت (مصوب  22نوامبر  )2055تمام مراحل عملیاتهای مبارزه با دزدی دريايي از جمله دستگیری،
بازداشت ،تعقیب کیفری ،انتقال مظنونان و حبس آنها بايد مطابق با حقوق بینالملل از جمله موازين حقوق بشری باشد .شورا به
تأسیس سازوکارهای ملي جديد در اين زمینه توسط برخي دولتها مانند دولت قطر که اخیراً شعبه ويژه رسیدگي به دزدی دريايي
را ايجاد کرده است ،اشاره کرد .قطعنامههای شورای امنیت باألخص قطعنامههای شماره  5101و  5115به کشورهای غیر عضو
کنوانسیونهای مزبور نیز صالحیت رسیدگي و مقابله با اينگونه از جرائم را اعطا نموده است (سیفي و کريمي.)5971 ،
شورای امنیت در قطعنامههای خود باألخص در قطعنامه های اخیر در خصوص دزدی دريايي ،عالوه بر کنوانسیون  5712حقوق
درياها به کنوانسیون  5711نیز استناد نموده است .شورای امنیت در قطعنامه شماره  5101مورخ  2دسامبر  2001متذکر ميشود،
کنوانسیون  5711مقابله با اعمال غیر قانوني علیه ايمني دريانوردی برای طرفین مقرر ميدارد تا چنین اعمالي را جرم تلقي نموده
و اعمال صالحیت نمايند و استرداد اشخاص مسئول يا مظنون توقیف يا کنترل يک کشتي به وسیله زور يا تهديد به زور يا هر دو
شکل ديگر تهديد را بپذيرند و از دولتهای عضو کنوانسیون ميخواهد تا تعهداتشان را بر اساس اين کنوانسیون انجام دهند و با
دبیر کل سازمان بینالمللي دريايي جهت اعمال صالحیت قضايي برای تعقیب موفق اشخاص مظنون به دزدی دريايي يا راهزني
مسلحانه در ياهای ساحلي سومالي همکاری نمايند .شورای امنیت در اين قطعنامه گستره اجرايي کنوانسیون  5711را به دزدان
دريايي و سارقان مسلح در يا نیز تعمیم داده است .به عبارت ديگر شورای امنیت حقوق قابل اعمال بر دزدی دريايي را محدود به
کنوانسیون  5712حقوق درياها نميداند ،بلکه با استناد به کنوانسیون  5711صالحیت موسعي را به کشورها جهت توصیف اعمال
ارتکابي در سواحل سومالي تحت اين کنوانسیون ميدهد .با توجه به اينکه کشور ايران بهموجب «قانون الحاق دولت جمهوری
اسال مي ايران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانوني علیه ايمني دريانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال
غیرقانوني علیه ايمني سکوهای ثابت واقع در فالت قاره» مصوب  5919/07/59مجلس شورای اسالمي به کنوانسیون 5711
پیوسته ،مشکلي از لحاظ اعمال صالحیت نسبت به دزدی دريايي متصور نیست .بنابراين ،اگر چه اقدامات ابتکاری شورای امنیت در
پرداختن به موضوع دزدی دريايي در سومالي بوده و در تمام قطعنامههای صادره توسط اين شورا به اين امر اشاره شده است که
کنوانسیون  5712حقوق درياها چارچوب مناسبي جهت مبارزه با دزدی دريايي است اما شورا در قطعنامههای بعدی خود باألخص
 5101و  5115به نحو موسعتری به موضوع نگريسته و اين اقدامات را مشمول تروريسم دريايي نیز ميداند (فروغي.)5917 ،
عملکرد نیروی دریایی در مبارزه با دزدان دریایی
از سال  19که رهبر انقالب دستور حضور نیروی دريايي در منطقه خلیج عدن و دريای سرخ را صادر فرمودند تا امروز نیروی
دريايي به صورت مستمر در آن منطقه حساس حضور دارد و تا امروز توانسته است بیش از  9هزار کشتي تجاری و نفتکش را
اسکورت کرده و امنیت را حفظ کند و در همین راستا تاکنون به کشتيهای بیش از  22کشور جهان نیز کمک کرده است که
جايگاه ايران را در بحث مبارزه با تروريسم و ايجاد صلح و دوستي باال ميبرد .نیروی دريايي پرچم ايران را در عرصه آبهای آزاد
جهان و در يک محیط بینالمللي به اهتزاز درآورده است .در ذيل سعي بر آن است به مهمترين مأموريتهای نیروی دريايي اشاره
شود.
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 ناوگروه اول شامل ناوشکن جمهوری اسالمي البرز و ناو جمهوری اسالمي بوشهر با طي مسافت  52هزار مايل دريايي و انجامرهگیری و رصد بیش از  900نوع کشتي که  91فروند آن کشتيهای تجاری و نفتکش ايراني بودند ،برای نخستین بار در نیروی
دريايي يک مأموريت صد در صد عملیاتي را در آبهای بینالمللي با موفقیت کامل اجرا کردند.
 ناوگروه دوازدهم عبور از کانال سوئز و حضور نیروی دريايي ايران دريايي مديترانه بعد از  92سال. ناوگروه سیزدهم کشتي نفتکش  900هزار تني نجم که از جزيره خارک به سوی بندر عین السخناء در کشور مصر در حالحرکت بود ،مورد حمله يک فروند قايق دزدان دريايي قرار گرفت که با هوشیاری و اقدام به موقع ناوگروه نیروی دريايي ارتش
جمهوری اسالمي ايران بدون هیچ آسیبي نجات يافت.
 کشتي عطارد پس از يک ساعت درگیری با دزدان دريايي توسط ناوگروه چهاردهم نجات يافت .ناوگروه چهاردهم با حضورزيردريايي يونس باعث شگفتي فرماندهان نظامي فرامنطقهای شد.
 ناوگروه نوزدهم با اسکورت  25فروند کشتي تجاری و مانیتورينگ  20فروند کشتي غیر ايراني ،يک کشتي چیني را با موفقیتو به سالمت از دست دزدان دريايي آزاد کرد و يک فروند کشتي تجاری با ملیت آمريکايي به نام « »MAERSK TEXASرا در
محدوده دريايي عمان مورد حمله چندين فروند قايق دزدان دريايي قرار گرفته بود را به دنبال درخواست کمک کشتي آمريکايي از
دست دزدان دريايي نجات داد (سیفي ،کريمي.)5971 ،
 ناوگروه بیست و هفتم شامل ناو بالگردبر خارک و ناوشکن جمهوری اسالمي ايران سبالن پس از ساعتها درگیری با دزداندريايي ،کشتي گازبر ايراني به نام بوتانون را از چنگ آنان نجات دادند (خلیلي ،خبرگزاری مهر.)5972/50/1 ،
 بنابر گزارش روابط عمومي نیروی دريايي ارتش ،در پايان مأموريت ناوگروه  91نیروی دريايي ارتش يک شرکت خارجي ( )spanبه خاطر نجات کشتي خود از چنگ دزدان دريايي توسط اين ناوگروه ،از آنها تشکر کرده است (سیفي ،کريمي.)5971 ،
در هفتم فروردين  5975نیز کشتي در خارج از منطقه حضور نیروی دريايي کشورمان و بدون آنکه اسکورت باشد ،مورد حمله
دزدان دريايي قرار گرفت و ربوده شد .اين کشتي ربوده شده به سمت سواحل سومالي برده شد ،کماندوها و تکاوران نیروی دريايي
با حضور در محل استقرار کشتي ربوده شده 91 ،ساعت نبرد تن به تن روی کشتي داشتند .در اين عملیات 52 ،نفر از دزدان
دريايي دستگیر و تمام کارکنان کشتي آزاد شدند (اسالمي ،مرداد .)5975
يکي از اقدامات مؤثر نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران ،نجات کشتي ايرآنهادی حامل  290هزار تن نفت خام در قالب
دو میلیون و يکصد هزار بشکه نفت خام بود که مورد تهاجم دزدان دريايي قرار گرفت .نجات اين کشتي از سوی مجامع بینالمللي
دريايي به ويژه سازمان بینالمللي دريانوردی مورد تقدير قرار گرفت .سازمان بینالمللي دريانوردی در آذرماه سال  5911در جلسه-
ای که در لندن برگزار شد ،تعداد چهار لوح تقدير به نداجا اهدا نمود .شورای امنیت نیز در قطعنامه  5710از برخي کشورها از
جمله جمهوری اسالمي ايران بابت سرکوب دزدی دريايي و حفاظت از کشتيهای آسیبپذير ترانزيت در سواحل سومالي تقدير و
تشکر مينمايد .همچنین شورای امنیت در قطعنامه  2020نیز از تالشهای صورت گرفته جمهوری اسالمي ايران به علت استقرار
ناوها و ادوات نظامي جهت مقابل با بحران دزدی دريايي در کنار کشورهايي از قبیل چین ،هند ،ژاپن ،مالزی ،کرهجنوبي ،روسیه،
يمن و عربستان قدرداني نمود (سیفي ،کريمي .)5971 ،اما علیرغم تمامي اين اقدامات مؤثر ،تاکنون در محاکم جمهوری اسالمي
ايران به جرم دزدان دريايي دستگیر شده توسط نیروی دريايي رسیدگي نشده است .در ذيل به بررسي اين موضوع و نیز چالشها و
چشماندازهای صالحیت رسیدگي در محاکم داخلي ايران خواهیم پرداخت.
sea

چالشها و چشماندازهای حقوقی اعمال صالحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدی دریایی
اصل صالحیت سرزمیني اعمال قوانین ،يک اصل پذيرفتهشده و مورد قبول حقوقي است که باألخص در حقوق جزا از جايگاه و
اهمیت ويژه ای برخوردار است .امروزه تمامي کشورهای اين اصل را پذيرفته و قوانین خود اعم کیفری و غیره را در محدوده
سرزمین خود اعمال مي نمايند .اعمال اصل صالحیت سرزمیني از چنان اهمیتي برخوردار است که اجرای آن جلوهای از حاکمیت و
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اقتدار کشورها محسوب ميگردد .در سدههای اخیر و با گسترش روابط سیاسي ،اقتصادی و فرهنگي میان کشورها با اتکای صرف به
اصل حاکمیت سرزمیني نميتوان به اهداف حقوق کیفری و نیز اهداف حقوق کیفری بینالمللي دستيافت .بر همین اساس در
کنار اصل صالحیت سرزمیني و به منظور تکمیل و رفع کاستيهای آن ،اصول صالحیتي فراسرزمیني از جمله اصل صالحیت
شخصي ،اصل صالحیت واقعي و اصل صالحیت جهاني ايجادشدهاند.
در سالهای اخیر و با گسترش پديده شوم دزدی دريايي ،بعضاً کشتيها و اتباع کشور ايران نیز مورد حمله و آسیب قرار گرفتهاند
که به لحاظ شکلي (صالحیت رسیدگي) با اتکای به اصل صالحیت سرزمیني امکان رسیدگي دادگاههای کشورمان وجود ندارد.
لی کن با توسل به اصول صالحیتي ديگر همچون اصل صالحیت تبعي و جهاني ،دادگاههای کشورمان در صورت دستگیری دزدان
دريايي صالح به رسیدگي خواهند بود .البته به نظر ميرسد که چالش پیشروی کشور جمهوری اسالمي ايران عدم تصويب قانوني
مرتبط با جرمانگاری دزدی دريايي ميباشد .به عبارتي ديگر تا اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قوانین داخلي جمهوری اسالمي
ايران تصويب نشود ،دادگاههای ايران واجد شرايط رسیدگي به اين جرائم نخواهند بود .در ذيل سعي بر آن شده است تا به بررسي
اصل صالحیت جهاني و تبعي و نیز وضعیت جرمانگاری اين جرم در قوانین داخلي بپردازيم.
اصل صالحیت جهانی 8و چشماندازهای حقوقی مناسب برای جمهوری اسالمی
برخي از جرائم از چنان شدت ،وخامت و گستردگي برخوردار هستند که احساسات کل جامعه بشری را جريحهدار مينمايد .به
عبارت ديگر برخي جرائم در نظر همه افراد جامعه جهاني به اندازهای قبیح و قابل سرزنش هستند که مرتکبین آنها را ميتوان
دشمن بشريت نامید و بنابراين ،به همه دولت ها حق تعقیب ،محاکمه و مجازات چنین مجرماني را اعطا نمود .چنین صالحیتي را
صالحیت جهاني مينامند .بهموجب اصل صالحیت جهاني همه دولتها صرف نظر از محل وقوع جرم ،تابعیت مجرم و مجنيعلیه،
حق تعقیب ،محاکمه و مجازات مجرمین اين نوع جرائم را دارند .از مهمترين داليل پیشبیني چنین اصلي در حقوق بینالملل اوالً
شدت يا گستردگي برخي از جرائم و ثانیاً بي کیفر نماندن مرتکبان چنین جرائمي است .اصل صالحیت جهاني از ديرباز در حقوق
بینالملل در مورد دزدی دريايي پذيرفتهشده است .از مهمترين جرائمي که تحت صالحیت جهاني ميباشند ،ميتوان به جنايت
علیه بشريت ،نسلکشي ،جنايات جنگي ،تجاوز ،هواپیماربايي ،قاچاق مواد مخدر و گروگانگیری اشاره نمود .براساس صالحیت
جهاني هر دولتي فارغ از محل وقوع جرم ،تابعیت مرتکب و تابعیت بزه ديده ،صالح برای رسیدگي ميباشد .علت پیشبیني
صالحیت جهاني اجتناب از تعارض در صالحیت دولتها است .امروزه در خصوص جرائم مهمي مثل جنايات جنگي ،نسلکشي،
جنايات ضد بشريت و دزدی دريايي به اين نوع از صالحیت استناد ميگردد .اين صالحیت دو نوع است گاهي مطلق؛ بدين معني
که هیچگونه رابطهای میان دولت اعمال کننده صالحیت و مرتکب جرم وجود ندارد و گاهي مقید؛ يعني مشروط به حضور يا
دستگیری مرتکب در قلمرو دولت مذکور ميباشد .نوع مقید صالحیت جهاني در کنوانسیون  5790الهه برای جلوگیری از تصرف
غیرقانوني هواپیما يا ماده  9کنوانسیون  5711مقابله با اعمال غیر قانوني علیه ايمني دريانوردی پیشبیني شده است (حسین پور،
2
.)5970
موضوع مقابله با دزدی دريايي امروزه از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است و شايد اولین اسناد مربوط به اين پديده را ميتوانیم در
قرن  59قبل از میالد ببینیم که اين پديده در طول سالها و قرنهای طوالني ادامه پیدا کرده است .آزادی دريانوردی از چنان
اهمیتي برخوردار است که از ديرباز نه فقط در دريای آزاد ،بلکه با محدوديتهايي در قالب عبور بيضرر دريای سرزمیني و حتي در
1

2

. Universal Jurisdiction or The Universality principle.
 -ماده  - 5- 9هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم يا شخص مورد اتهام حضور دارد ،به محض اين که مجاب شد که شرايط ايجاب مي کند مطابق

قوانین خود ،نسبت به توقیف يا اتخاذ هرگونه اقدام ديگر اقدام خواهد کرد تا از حضور وی تا زمان الزم جهت انجام روند مربوط به دادرسي کیفری يا استرداد
اطمینان حاصل نمايد...
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مواردی در آبهای داخلي دولتهای ساحلي پذيرفته و تضمین شده است .البته بر اين آزادی دريانوردی دريای آزاد استثنائاتي وارد
است که مهمترين آن دزدی دريايي ميباشد که در زمره قديميترين جنايت بینالمللي است .به همین دلیل انسان همراه با دزدی
دريايي به اعماق يکي از کهن ترين و در عین حال مستمرترين حوادث درياها کشانده ميشود .با توجه به فجیع بودن جنايت دزدی
دريايي ،اين جنايت نه فقط بحث استقرار امنیت درياها را مطرح ميکند ،بلکه سبب اعمال «صالحیت جهاني» نسبت به دزدان
دريايي ميشود .چنین صالحیتي هم در کنوانسیون  5711ژنو در مورد «دريای آزاد» و هم در کنوانسیون  5712حقوق درياها در

قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دريايي به هر شکل ممکن قابل مشاهده است .اين صالحیت در مورد دزدی
دريايي دريای آزاد اعمال ميشود .طبق ماده  17کنوانسیون  ،5712درياهای آزاد شامل تمام آبهايي ميشود که هیچ دولت
ساحلي در آنجا نميتواند به اعمال حقوق حاکمه بپردازد (محمودی و راستگو افخم.)5979 ،
صالحیت جهاني در مورد دزدی دريايي از نوع مطلق ميباشد .دزدی دريايي چندين دولت را متأثر ميسازد :دولت متبوع متهم،
دولت متبوع قرباني ،دولت صاحب پرچم کشتي عامل دزدی دريايي ،دولت صاحب پرچم کشتي هدف ،دولت صاحب محموله
کشتي .اعالم صالحیت جهاني در مورد دزدی دريايي ريشه در حقوق عرفي دارد و از قرن  59میالدی صورت ميگرفته است .دلیل
اعمال چنین اصلي در مورد دزدی دريايي اين بود که دزدان دريايي اقدامات خود را دريای آزاد و خارج از قلمرو و صالحیت هر
دولت انجام ميدادند .ماده  501کنوانسیون  5712و ماده  57کنوانسیون  5711اعمال صالحیت جهاني در خصوص دزدی دريايي
توسط دولتها را پیشبیني نموده است و بهطور مطلق اين اختیار را به هر کشور توقیف کننده داده است (حسین پور.)5970 ،
ق.م.ا در ماده  7اين نوع صالحیت را پیشبیني نموده و مقرر ميدارد« :مرتکب جرائمي که بهموجب قانون خاص يا عهدنامه و
مقررات بینالمللي در هر کشوری يافت شود در همان کشور محاکمه ميشود .اگر در ايران يافت شود طبق قوانین جزايي جمهوری
اسالمي ايران محاکمه و مجازات ميگردد» .از اينرو ،صالحیت جهاني ميتواند چشماندازهای حقوقي مناسبي برای جمهوری
اسالمي ايران فراهم کند تا با وضع قوانین مناسب و جرمانگاری دزدی دريايي زمینه اعتالی حقوقي کشور و برخورد با عامالن
تهديد صلح و امنیت بینالمللي فراهم آورد و همچنین ايران را به عنوان يکي از بازيگران عرصه صلح و امنیت بینالمللي بیشتر
نمايان سازد.
صالحیت ناشی از تابعیت مجنیعلیه
همانطور که اشاره شد يکي از صالحیتهای شناخته شده در حقوق بینالملل ،صالحیت تبعي است .طبق اين نوع صالحیت،
کشورها در صورتي که مجنيعلیه از اتباع آنها و مجرم فرد بیگانهای باشد و جرم در خارج از قلمرو آنها ارتکاب يابد ،صالحیت
کیفری اعمال ميکنند .ازآنجا که حمايت از اتباع وظیفه دولت است ،لذا در هر نقطه از جهان ،جرمي نسبت به آنان صورت گرفته
باشد ،رسیدگي به آن جرم تابع قانون کیفری دولت متبوع مجنيعلیه است (پوربافراني .)5912 ،بنابراين ،طبق ماده  1ق.م.ا .کلیه
جرائم علیه کشور ايران يا علیه جان و مال اتباع ايراني در خارج از ايران با شرايط مقرر قابل مجازات ميباشند ،درست مانند دزدی
دريايي در سواحل سومالي يا مناطق ديگر که علیه کشتيهای ايراني و اتباع کشور ايران اتفاق ميافتد .با توجه به اين که بیشتر
مراودات تجاری و اقتصادی کشورها از جمله ايران از طريق دريا صورت ميگیرد و ساالنه تعداد زيادی از کشتيها و نفتکشهای
ايراني در معرض حمالت دزدان دريايي هستند ،پیش بیني چنین صالحیتي بسیار حائز اهمیت و اقدامي قابل تقدير است .به نظر
مي رسد در شرايط کنوني پرکاربردترين اصل صالحیتي برای رسیدگي به جرم دزدی دريايي و جرائم مرتبط ،اصل صالحیت تبعي
ميباشد.
در دزدی دريايي ،ارتکاب اعمال غیرقانوني دريای آزاد و مناطق خارج از صالحیت دولتها شرط است و اصل کلي آن است که
اعمال صالحیت بر کشتيها دريای آزاد توسط دولت صاحب پرچم به عمل ميآيد .ديوان دائمي دادگستری بینالمللي در پرونده
معروف به لوتوس بر اين اصل صحه گذاشت .در ماده  1کنوانسیون  5711ژنو در مورد دريای آزاد و ماده  72کنوانسیون 5712
حقوق درياها اصل مذکور مورد تصريح قرار گرفته لیکن اين اسناد بینالمللي استثنائاتي چون دزدی دريايي ،تجارت برده ،حق
559

شماره  51زمستان 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

بازرسي کشتيهای مظنون به ارتکاب دزدی دريايي و ساير فعالیتهای غیرقانوني توسط کشتيهای جنگي يا هواپیماهای نظامي را
ذکر نموده است .بنابراين ،با وحدت مالک از اين پرونده اگر يک کشتي با پرچم جمهوری اسالمي ايران دريای آزاد مورد حمله يا
هر عمل غیرقانوني مثل دزدی دريايي قرار بگیرد ،مجرمین را ميتوان برای محاکمه به دادگاههای کشورمان سپرد ،زيرا کشتيها
در يای آزاد تابع هیچ دولتي به جز دولت صاحب پرچم نیستند و دولتي که کشتي او در اثر اعمال مجرمانه توسط کشتي ديگری
صدمه ديده قادر به تعقیب مجرمیني که در قلمرو ارضي آن کشور پیدا شوند ،ميباشد.
صالحیت رسیدگی ایران نسبت به دزدی دریایی
رشد فزاينده دزدی دريايي در سالهای اخیر به خصوص در سواحل سومالي ،واکنشهای جهاني گوناگوني را به دنبال داشته است.
ازآنجايي که محل اصلي وقوع اين جرم درياهای آزاد است و بیشترين حمل و نقل دريايي نیز از دريای آزاد انجام ميشود ،اين جرم
تهديدی جدی علیه اقتصاد جهاني و حمل و نقل کاالها باألخص انرژی و نفت محسوب ميگردد .جرم انگاری و ممنوعیت دزدی
دريايي ريشه در حقوق عرفي دارد اما اسناد بینالمللي نیز بيتوجه به اين موضوع نبوده و سه کنوانسیون  5711و  1982و 1988
مهمترين اسناد بینالمللي در اين زمینه هستند که صراحتاً موادی را به اين جرم مهم بینالمللي اختصاص دادهاند .با اين وصف
دولتها اختیارات نسبتاً وسیع عرفي و معاهدهای در مبارزه با اين جرم در تعقیب قضايي دزدان دريايي دارند .در اين رابطه شورای
امنیت سازمان ملل متحد نیز با عنايت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامههايي را به
تصويب رسانده که به کشورها اختیارات بيسابقهای را در مبارزه با دزدان دريايي ميدهد .در هر صورت با توجه به تحوالت صورت
گرفته در عرصه بینالمللي ،اين تصور که دزدی دريايي را همچون بردهداری به موضوعي متروک در حقوق بینالملل بدل کند ،به
کنار نهاد و بار ديگر توجه جامعه بینالمللي را به خود جلب کرد .دزدی دريايي در واقع حاوی اين ويژگي است که همزمان يک
بحث حقوق بینالمللي و همچنین يک بحث حقوق داخلي است ،صالحیت قضايي دولت دستگیرکننده و سرکوب کیفری اين عمل
يعني جرم انگاری و مجازات آن به هر صورت مستلزم مداخله حقوق داخلي است .هر چند دولت ايران به کنوانسیون درياها 1982
ملحق نگرديده و صرفاً آن را امضاء نموده است ،لیکن به نظر ميرسد که يکي از مقررات بینالمللي که در ماده  9قانون مجازات
اسالمي  1392هم به آن اشاره شده ،عرف بینالمللي است.
بنابراين ،با توجه به اين موضوع و همچنین با توجه به حقوق بینالملل عرفي که هر کشوری حق و حتي تکلیف عمل کردن به
قواعد آن را دارد با اين وصف شرط الحاق دولت ايران به چنین عهدنامههايي که مبین عرف بینالمللي است و از قواعد عام الشمول
به شمار ميآيد ،الزم نیست .بنابراين ،اولین شرط اعمال صالحیت جهاني در خصوص الحاق ايران به کنوانسیون  1982حقوق
درياها ضروری نبوده و به عنوان يک عرف بینالمللي در برخورد با دزدی دريايي به عنوان يک جرم بینالمللي در برقراری اين اصل
کفايت ميکند .بخش اعظم مراودات اقتصادی کشور ايران با ساير کشورها از طريق درياها صورت ميگیرد .در سالهای اخیر با
توجه به افزايش دزدی دريايي به ويژه در سواحل سومالي ،خلیج عدن و غیره کشتيهای ايراني نیز در معرض خطر و تهديد قرار
گرفتهاند .همچنان که در چند مورد اين تهديدات بالقوه به فعلیت رسیده و صدماتي به اتباع يا اموال متعلق به کشور يا اتباع ايران
رسیده است .عالوه بر اينکه دزدی دريايي در مناطق مذکور به داليل مختلف از جمله شرايط و اوضاع و احوال خاص سیاسي و
اقتصادی و اهمیت استراتژيک حاکم بر اين مناطق ،اهمیت اين مناطق در تجارت بینالمللي ،توأم بودن با گروگانگیری و
سازمانيافته بودن ،حمله به کشتيهای حامل کمکهای امدادرسان وابسته به سازمانهای مختلف بینالمللي از جمله سازمان ملل
متحد و از همه مهمتر ارتکاب دزدی دريايي در آبهای سرزمیني برخي کشورها از جمله سومالي يا ارتکاب آن در آبهای آزاد و
گريختن به آبهای داخلي کشورها به چالشي جدی تبديل شده است تا جايي که به عقیده برخي صاحبنظران نبايد صرفاً صحبت
از دزدی دريايي کرد بلکه بايد اصول و قواعد جنگ دريايي را نیز مورد توجه قرار داد .برخي چالشهای حقوقي در عرصه حقوق
بین الملل و حقوق داخلي نیز مبارزه و برخورد با اين بزه را دشوار نموده است .در بعد داخلي اگرچه کشور ايران در کنفرانس اول
سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها (ژنو )5711 ،که منجر به تصويب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  5711راجع به حقوق
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درياها گرديد و همچنین در کنفرانس سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها ( 5799تا  5712میالدی) که منجر به تصويب
کنوانسیون  5712حقوق درياها گرديد ،شرکت کرد و هر دو کنوانسیون را امضا نمود ،اما تاکنون اين کنوانسیونها را تصويب
ننموده است .با اين وصف سؤالي که مطرح مي شود اين است که آيا در صورت دستگیری دزدان دريايي توسط ايران ،ميتوان آنها
را برای محاکمه به دادگاههای کشورمان سپرد؟ آيا دادگاههای کشورمان در اين صورت صالحیت رسیدگي به اين جرائم را دارند؟
همانطور که تشريح شده ،طبق مواد  501و  509حقوق درياها ( 57و  25کنوانسیون  5711ژنو راجع به دريای آزاد) کشتي دزدی
دريايي را ميتوان به وسیله کشتي های جنگي يا هواپیماهای جنگي توقیف نمود .دزدی دريايي استثنائي بر اصل صالحیت
انحصاری دولت صاحب پرچم است و در يای آزاد در صورت وجود ظن به ارتکاب دزدی دريايي حق بازرسي کشتيهای مظنون،
توقیف کشتيهای دزدی دريايي ،دستگیری متهمان و محاکمه آنها توسط دولت توقیف کننده وجود دارد .فلذا اعمال صالحیت بر
دزدی دريايي دريای آزاد منحصر به دولت صاحب پرچم نميباشد .بنابراين ،هر کشوری که دريای آزاد توقیف کشتي دزد دريايي را
انجام دهد ،صالح برای رسیدگي نیز ميباشد .اگر کشتيهای جنگي يا هواپیماهای نظامي ايران کشتي يا هواپیمای دزدی دريايي را
توقیف يا دستگیر نمايند ،دادگاههای ايران ميتوانند در مورد مجازات و محاکمه نیز تصمیم بگیرند.
ماده  500کنوانسیون  5712حقوق درياها نیز کشورها را مکلف به همکاری در زمینه سرکوب دزدی دريايي نموده است و مقرر
داشته است « :تمام کشورها تا باالترين حد ممکن برای سرکوبي راهزني درياهای آزاد يا هر محل ديگر خارج از صالحیت هر کشور
با يکديگر همکاری خواهند نمود» .مفاد اين ماده سابقاً در ماده  50کنوانسیون  5711نیز پیشبیني شده بود .با اين حال اگرچه
کشور ايران معاهدات مذکور را امضا کرده ولي تاکنون از تصويب آنها خودداری نموده است لیکن طبق ماده  51کنوانسیون حقوق
معاهدات  « :5717هرگاه دولتي يک معاهده را امضا و يا اسناد يک معاهده را مبادله کند و اين امضا يا مبادله مشروط به تصويب،
قبول يا تأيید دولت مربوطه باشد ،آن دولت بايد ازآنجام هر عملي که مغاير هدف و موضوع معاهده باشد ،خودداری نمايد ،مگر
اينکه به صراحت مشخص نمايد که قصد عضويت در کنوانسیون را ندارد» .بنابراين ،با توجه به اينکه تاکنون چنین امری از سوی
کشور ايران اعالم نگرديده است و ااز آنجا که بخشي از اهداف کنوانسیونهای  5711و  ،5712مبارزه و سرکوب دزدی دريايي است
که کشورها نیز مکلف به همکاری در اين زمینه شدهاند ،کشور ما نیز بايد به مفاد اهداف کنوانسیونهای مذکور پايبند باشد و در
حد ممکن همکاری الزم در اين زمینه را داشته باشد.
عناصر متشکله جرم دزدی دریایی در اسناد بینالمللی
همانند حقوق داخلي در حقوق بینالملل نیز جرم بینالمللي دارای عناصری است .مبنای جرم انگاری در جرائم بینالمللي احترام
به ارزشهای جامعه بینالمللي ميباشد که در عرف يا معاهدات بینالمللي از آنها حراست شده است .جرائمي چون نسلکشي،
جنايات جنگي ،جنايات علیه بشريت ،تجاوز و دزدی دريايي در زمره اين جرائم ميباشند .در ذيل سعي بر اين است عناصر قانوني،
مادی و رواني اين جرم بینالمللي را تشريح نمايیم.
عنصر قانونی جرم دزدی دریایی
عنصر قانوني جرم دزدی دريايي ماده  15کنوانسیون  1958ژنو و ماده  101کنوانسیون  1982حقوق درياها ميباشد .طبق ماده
 ،15دزدی دريايي شامل هر يک از اعمال زير ميگردد:
 هرگونه اقدام خشونتآمیز غیرقانوني يا توقیف يا هرگونه غارت که در راستای اهداف خصوصي توسط خدمه يا مسافرين يککشتي خصوصي يا يک هواپیمای خصوصي هدايت شده باشد.
 علیه يک کشتي خصوصي يا هواپیمای خصوصي يا علیه اشخاص و اموال موجود در اين کشتيها و هواپیماها درياهای آزاد باشد. -علیه يک کشتي ،هواپیما ،اشخاص يا اموال در محلي که در حوزه صالحیت هیچ کشوری نباشد.
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 هرگونه همکاری داوطلبانه در عملیات يک کشتي يا يک هواپیما با علم به اينکه آن وسیله يک کشتي يا هواپیمای دزدان دريايياست.
عنصر مادی جرم دزدی دریایی
با توجه به توصیف قانوني جرم دزدی دريايي و طبق کنوانسیونهای فوقالذکر ارتکاب اعمال ممنوعه در مواد مورد بحث ضروری
است بنابراين ،در قسمت عنصر مادی اين جرم بايستي رفتار مجرمانه ،موضوع جرم و اوضاع و احوال حاکم بر اين جرم از هم
تفکیک کرد .در اين قسمت با توجه به همپوشاني مواد  15و ، 101به بررسي ماده اخیر ميپردازيم .رفتارهای مجرمانه عبارتاند از :
توقیف غیر قانوني همراه با خشونت ،هر عمل غارت گرايانه ،هر گونه مشارکت داوطلبانه در هدايت يک کشتي يا هواپیما با آگاهي از
واقعیتهايي که حاکي از راهزني دريايي دارد ،برانگیختن مرتکب و تسهیل عمل ارتکابي مرتکب در بندهای الف و طبق ماده .505
موضوع جرم عبارات است از :رفتار مادی مرتکب بر اشخاص ،اموال ،کشتي و هواپیما.
اوضاع و احوال حاکم بر جرم دزدی دريايي:
 اعمال ارتکابي علیه اشخاص ،خدمه ،افراد بزه ديده بايستي همراه با خشونت غیرقانوني باشد. محدوده جغرافیايي محل وقوع دزدی دريايي ،دريای آزاد يا مناطق خارج از صالحیت دولتهاست .بنابراين ،طبق توضیحات ارائهشده چنانچه دزدی دريای سرزمیني يک دولت واقع شود ،دزدی دريايي محسوب نميگردد و مقررات کنوانسیون نیز در مورد آن
جاری نیست.
 حداقل وجود دو کشتي يکي مهاجم و ديگری مورد هجوم الزم است. عمل دزدی دريايي توسط خدمه کشتيها يا هواپیماهای خصوصي و علیه هواپیماها يا کشتيهای خصوصي صورت ميپذيرد.بنابراين ،اقدام به دزدی دريايي توسط کشتيها و هواپیماها ،ناوگان دولتي يا نظامي که از آن به عنوان راهزني تفويضي ياد ميشود
از دايره شمول ماده  101خارج است.
 -اعمال ارتکابي در جهت مقاصد شخصي ميباشد.

عنصر روانی جرم دزدی دریایی
تعاريف ارائه شده در کنوانسیونهای مذکور بیانگر نیت عمدی در ارتکاب دزدی دريايي است .چرا که نیت عمد عبارت است از اراده
انسان به سوی منظوری که انجام يا عدم انجام آن را قانونگذار امر يا منع نموده است .بنابراين ،اقدامات غیرعمدی همچون حوادث
دريايي منجر به قتل افراد يا تخريب کشتيها و محموله آنها از شمول تعريف دزدی دريايي خروج موضوعي دارد (زمانزاده،
.)5971
تطبیق جرم دزدی دریایی با عناوین مجرمانه در حقوق داخلی
برخي معتقدند جرم دزدی دريايي جرم جديدی نیست و زمان جرائم موجود در نظام کیفری داخلي اند و نیاز به جرم انگاری جديد
نميباشد و دولت ايران در صورت دستگیری چنین مجرمیني دريای آزاد يا قلمرو حاکمیت خود مي تواند بسته قانون داخلي خود
بر حسب اينکه چه جرمي انجام دادهاند ،آنها را محاکمه و مجازات نمايد .دزدی دريايي ممکن است اقداماتي انجام داده باشد که
در بردارنده جرائمي از قبیل محاربه ،قتل ،سرقت مسلحانه و غیره باشد .اين عقیده را بهطور کامل نميتوان پذيرفت ،زيرا طبق
توضیحات ارائه شده در باب عنصر مادی جرم دزدی دريايي بعضي از مصاديق مثل برانگیختن مرتکب يا تسهیل عمل ارتکابي
مرتکب در بندهای الف و ب ماده  101.که از نظر حقوق داخلي ماهیتاً معاونت در جرم ارتکابي ميباشند و به عنوان جرم مستقل
در نظر گرفته شدهاند ،همراه با ابهاماتياند که آيا مطابق قانون داخلي با توجه به جرم اصلي ارتکابي ،معاون در آن جرم محسوب
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ميشوند يا اينکه بايستي مجازات جرم اصلي را برای آنها در نظر گرفت؟ خشونت جدای از ابهامي که در خود ماده وجود دارد،
واجد مفهومي گسترده و شامل عناوين مجرمانه متعدد علیه اشخاص و اموال است .هرچند برای بعضي از مصاديق آنها ميتوان در
حقوق داخلي ايران معادل يا مشابهي پیدا کرد ،اما معادل کاملي برای مصاديق دزدی دريايي در قوانین ايران وجود ندارد .از طرفي
عناوين مجرمانهای که در قوانین داخلي آمده ،فقط به عنوان يک جرم عادی مطرح است نه يک جرم بینالمللي که معموالً بهصورت
گسترده و احتماالً برنامهريزیشده و سازمانيافته و در فراسوی صالحیت سرزمیني ارتکاب مييابند .و جدای از اين مجازات کردن
دزدی دريايي به عنوان يک جرم عادی انتظارات اسناد بینالمللي را برآورده نميکند (زمانزاده.)5971 ،
بحث و نتیجهگیری
پرواضح است که در شرايطي که  70درصد کاالهای صادراتي و وارداتي کشور ج.ا.ايران از طريق درياست و بازرگاني خارجي آن
همهروزه با خطر راهزنان دريايي روبهرو است ،وضع يک قانون جامع و روشن جهت مبارزه با پديده روزافزون راهزني دريايي در
خلیج عدن و ساير نقاط جهان الزم و ضروری است .پیرامون آنچه ياد شد ،عملکرد نیروی دريايي که تاکنون در مبارزه با بحران
دزدی دريايي در خلیج عدن انجام گرديده ،نوعي دفاع امنیتي بوده است و جا دارد تا نهادهای ذیربط اقدامات اولیه مورد نیاز در
اين زمینه که عبارت است از صدور دستورالعملهای قضايي جديد جهت مبارزه با پديده دزدی دريايي ،پیشنهاد وضع قوانین
معطوف به راهزني دريايي و معرفي ضابطین قانوني جهت شناسايي و تعقیب راهزنان دريايي را با توجه به محل وقوع جرم در آب-
های آزاد بینالمللي به انجام رسانند .بر اساس آنچه اعالم شد ،هر کشتي که دارای پرچم ج.ا.ايران ،متعلق به اتباع و يا شرکتهای
ايراني بوده ،نیازمند اين حمايت است .از طرفي ،هر کشتي که محموله آن متعلق به ايران و يا به هر نحوی در حوزه قضايي
جمهوری اسالمي ايران قرار دارد ،شامل اين مسئله ميشود .شايان ذکر است که هر کشتي که در مبارزه با راهزنان دريايي مورد
حمايت نیروهای دريايي ايران قرار گرفته باشد ،نیازمند اين حمايت قضايي ميباشد .لذا شايسته و الزم است که دولت جمهوری
اسالمي ايران بهويژه قوه قضايیه و مقننه در کنار سازمانهای دريايي کشور زمینههای الزم را جهت وضع و اجرای قوانین و مقررات
کافي جهت مبارزه با بي کیفرماني پديده دزد دريايي در نظام قضايي جمهوری اسالمي ايران را فراهم آورند (سیفي و کريمي،
.)5971
در حقوق جزای بینالملل عالوه بر اصل صالحیت سرزمیني چهار اصل صالحیتي ديگر تحت عناوين اصل صالحیت شخصي ،اصل
صالحیت تبعي ،اصل صالحیت واقعي و اصل صالحیت جهاني جهت مقابله با بزهکاری در سطح بینالمللي و بيکیفر نماندن
مجرمان پیشبیني شده است .هر يک از اين اصول صالحیتي مطابق داليل ،ضوابط و شرايط ويژهای قابل اجراست .بديهي است که
توسعه صالحیت کشورها در اعمال قوانین کیفری خود نامحدود نیست و خارج از اصول فوقالذکر و شرايط هر يک از آنها فاقد
وجاهت حقوقي ميباشد .در بعد داخلي قانون مجازات اسالمي مصوب  5972به عنوان مهمترين قانون کیفری در نظام حقوق
کیفری ايران ،همهی اصول صالحیتي فوقالذکر را به رسمیت شناخته است.
اگر چه کشور ايران دو کنوانسیون  5711و  5712را تصويب ننموده و همین امر موجب ترديد برخي در صالحیت ايران برای
محاکمه دزدان دريايي شده است ،در صورت دستگیری دزدان دريايي دادگاههای کشورمان صالحیت رسیدگي را دارند ،زيرا به
عنوان مهمترين داليل ميتوان گفت اوالً کنوانسیونهای مذکور به هر کشور توقیف کننده صالحیت رسیدگي اعطا نموده است؛ ثانیاً
کنوانسیونهای ديگر مرتبط با دزدی دريايي و تروريسم دريايي از جمله کنوانسیون  5711مقابله با اعمال غیرقانوني علیه ايمني
دريانوردی و کنوانسیون  5797علیه گروگانگیری وجود دارند که مورد تصويب کشور ايران نیز قرار گرفتهاند و از حیث صالحیت و
جرائم احصاء شده موسعتر از کنوانسیونهای سابق هستند و هر دو حوزه ماهوی و شکلي مقرراتي را برای اعمال صالحیت در مورد
دزدان دريايي فراهم مي نمايند و ثالثاً با توجه به اصول صالحیتي فراسرزمیني از جمله اصل صالحیت جهاني و اصل صالحیت تبعي
در بسیاری از اشکال دزدی دريايي ،مبنای مناسبي برای اعمال صالحیت قوانین کیفری بر مرتکبان دزدی دريايي در دادگاههای
کشورمان فراهم ميگردد.
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همانند حقوق داخلي در حقوق بینالملل نیز جرم بینالمللي دارای عناصری است .مبنای جرمانگاری در جرائم بینالمللي احترام به
ارزشهای جامعه بینالمللي ميباشد که در عرف يا معاهدات بینالمللي از آنها حراست شده است ،عنصر قانوني جرم دزدی
دريايي ماده  15کنوانسیون  1958ژنو و ماده  101کنوانسیون 1982حقوق درياها ميباشد ،اما جدای از ابهامات موجود در ماده
101کنوانسیون حقوق درياها  1982برای بعضي از مصاديق آنها ميتوان در حقوق معادلي يافت ،اما معادل کاملي برای مصاديق
دزدی دريايي در قوانین ايران وجود ندارد .از طرفي عناوين مجرمانهای که در قوانین داخلي آمده و با نتیجه حاصل از جرم دزدی
دريايي قابل انطباق است ،از جمله قتل ،آدمربايي و سرقت مسلحانه که قابل انطباق با اصل موضوع و خود جرم دزدی دريايي
نميباشد (که در صورت جرم انگاری دزدی دريايي در حقوق داخلي ،نتايج حاصل ميتوانست مصداقي از تعدد جرم و مجازات باشد
و در هر صورت خأل قانوني در اصل موضوع که همان جرم دزدی دريايي بهعنوان يک جرم بینالمللي که معموالً بهصورت گسترده و
احتماالً برنامهريزیشده و سازمانيافته و در فراسوی صالحیت سرزمیني ارتکاب مييابند ،در حقوق داخلي احساس ميگردد) و در
حال حاضر ،محاکمه نتايج حاصل نیز صرفاً به عنوان يک جرم عادی قابل تعقیباند و نه يک جرم بینالمللي .جدای از اين ،مجازات
کردن دزدی دريايي به عنوان يک جرم عادی انتظارات اسناد بینالمللي و جامعه بینالمللي را نیز برآورده نميکند .بنابراين ،با
عنايت به عدم کفايت عناوين مجرمانه در حقوق داخلي و با توجه به رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اعمال اصل
صالحیت جهاني بر جرم دزدی دريايي مطابق شرايط مقرر در ماده  9قانون مجازات اسالمي  ،5972ميتواند يکي از داليل جرم
انگاری اين جرم در حقوق داخلي باشد تا تمام مصاديق آن را بتوان مورد تعقیب و محاکمه قرار داد.
در پايان اين نوشتار چند پیشنهاد جهت ارتقاء سطح دانش و معلومات کارکنان ناوهای جنگي و سلسلهمراتب فرماندهي در نیروی
دريايي در مبارزه با دزدان دريايي ارائه ميگردد:
 -5برگزاری دورههای تخصصي آشنايي فرماندهان با حقوق بینالملل درياها يا اعزام افسران به دورههای تحصیالت تکمیلي حقوق
بینالملل در مقاطع ارشد و دکتری.
 -2گنجاندن آموزشهای کاربردی آشنايي با حقوق بینالملل درياها و مسئولیتها و مصونیتهای کارکنان ناوهای جنگي در
برنامههای آموزشي حین خدمت کارکنان بهطور مستمر.
 -9ايجاد مرکز مطالعات راهبردی حقوق درياها در مراکز آموزشي و پژوهشي نیروی دريايي ارتش.
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