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  مريكا درسوريهآحمله به سفير 
  حقوقدان - اميرفيض

م رئيس حزب سوسيال دمکرات قای رابرت فورد ھنگاميکه عازم ديدارباحسن عبدالعظيآمريکا درسوريه آسفيربنابراخبار
  .از چھره ھای مخالف دولت بوده ھواداران حکومت سوريه به سوی او تخم مرغ وسيب زمينی پرتاب کرده اند عربی

*****  

کشورھای مستقل است  وکشورھای تحت الحمايه   ِ ن  آاز  اعزام مامورين سياسی دولتھا که مشتمل از حق سفارت است
د نشناخته ميشومايندگان سياسی کشور، نورھای مستقلنمايندگان کشورھا درکش ،ويامستعمره از اين حق محروم ھستند

نھاھم متفاوت آحدود اختيارات  و د بالطبع وظايفنميشو نايب الحکومه ويافرماندارناميده  ودرکشورھای تحت الحمايه
   .است

 ندارند درامورداخلی کشورمحل ماموريت خود مداخله کنند وبايد از ھرنوع نماينگان سياسی کشورھا بھيچوجه حق
نماينده سياسی بايد برای ھرنوع اقدام به وزارت امورخارجه کشورمحل در مبارزات سياسی خودداری کنند <مداخله 

ماموريت خود رجوع نمايد  وحق رجوع مستقيم به سازمان ھای دولتی وياغيردولتی راندارد بعضی از علمای حقوق بين 
مذاکره باوزارت خارجه  –مالحظه  ه کلمه خالصه کرده اند ، وظائف نمايندگان سياسی رادرسورجال سياسی الملل

  )۵١٠(مقدمه حقوق بين الملل کی نيا   >وارسال گزارش

به  ١٩۶١را معين کرده بنام کنوانسيون وين درسال  که نظام حقوقی وروابط سياسی بين دولتھا حقوق ديپلماتيک 
ن سياسی کشورھا ازجمله سفرا بشرح زير مقررشده درکنوانسيون مزبور حدود ووظايف نماينگا  .امضارسيده است

  :است

گاھی از آ –مذاکره با دولت  –حفظ منافع دولت واتباع کشور فرستنده سفير  –نمايندگی  دولت فرستنده نزدولت مقابل 
   .وروابط اقتصادی وفرھنگیبسط روابط دوستانه  –ن به کشور متبوع آزارش گاوضاع وسيروقايع و

ز حد وحدود مقرره عمل کند ويافعاليت ھای غيرقانونی کند عنصرنامطلوب شناخته ميشود وخارج اماموری که برخالف 
کشور سفير،                                                                       ِ سفير حق دارد که از دولت سفير بخواھد که اورااحضار کند ودرصورت خودداری                    ِ وکشور محل ماموريت  

مستند حقوق ديپلماتيک چاپ ( راج کندکشورمحل ماموريت سفير ميتواند راسا سفير ويامامورديپلماتيک نامطلوب رااخ
١٣٨۴(  

چه درخفا  مريکا حق نداشته که بامخالفين دولت سوريهآبرت فورد سفير اقای رآبنابرحقوق دييپلماتيکی کنوانسيون وين 
   .شکارا تماس وگفتگو کند وچون به اقدامی خالف کنوانسيون مبادرت کرده است  عنصرنامطلوب شناخته ميشودآويا 

مريکا آسفارت انجام ميداد  اسناد  ۵٧دقيقا ھمان عملی راانجام داده که ساليوان درزمان شورش  کا درسوريهمريآسفير 
قای آمريکا درنقش سياسی درکشورمستقل ايران عمل نميکرده  کتاب ماموريت درايران نوشته آنشان ميدھد که سفارت 

ن ومخالفين حکومت ايران شاھنشاھی مالقات  مريکا باشورشياآف صدھا مورد است که سفير                 ّ ساليون واجد ومعر  
داشته است   ھانآبھشتی وامثال  –بازرگان  –مقدم مراغه ای  –مدنی  –وگفتگوو تماس ھای پنھانی ومکرر بابختيار 

ن واقارير او نشان ميدھد که او درايران درماموريت سياسی نبوده بلکه درماموريت خرابکاری بوده است  اکتاب ساليو
ھمکاری  و خط وظايف سياسی برنامه عبور از ن ميدھد که ازھمان ھنگام که از فليپين مامورايران شدوباز نشا

   .ماموريت اوبوده استوتسلط شورشيان برحکومت ايران  ان خرابکار  ومعاضدت با
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ايران که  حکومت ايران شاھنشاھی  رعايت نزاکت ھای بين المللی رانسبت به سفير يک کشوری متجاوز به حق حاکميت
مريکا راازحد سياسی آنداشته ملحوظ داشته است ومردم سوريه بحق، تجاوز سفير  اکوچکترين استحقاق اين نزاکت ر

   ١. خودش تحمل نکرده اند

يا اگر سفير چنين با آ) وال استريتتی راعليه حکومت کشورشان ترتيب داده اند (مريکا تظاھراآھمين روزھا مردم  
؟ اصل برابری کشورھا واحترام به حق مريکا ساکت خواھد ماندآسرکرده ھای تظاھرات مالقات ھائی داشته باشد دولت 

   .مريکا قائل نيستآحاکميت ملت ھا تفاوتی بين سوريه و

باعرف  گرچه باکنوانسيون وين منطبق نيست ولی  پرتاب تخم مرغ وسيب زمينی بوده کيفيت اعتراض مردم سوريه که
مريکا بايد نسبت به عمل سفير کشورش آواعتراض  مرسوم اعتراض درکشورھای دمکرات جھان يکسان بوده است

                                                           .درسوريه باشد نه مردم ويادولت سوريه

  

 

                                               
ميھمان «و » ميھمانداری«و از جمله  »رفتار حسنه«را از ی شوربختی در آن است که ايرانی جماعت تماس با بيگانه و بيگانه پرستجای  ١
ارھا با کسانی آن  رو است که ھمواره به را بر خودی و خودش و حتا مادر و پدرش ارجح تر می داند. از ھمه جا بيگان. در می داند »ازینو

فوری دوست می شود، روبرو می شويم که تماس آنھا با بيگانه بيشتر از تماس با ايرانی است. يک ايرانی اگر در خيابان به بيگانه ای برخورد کند 
حاليکه يک ايرانی را که و مادر و خواھرش ھستند می برد. در  ناھار و شام دعوتش می کند و حتا شب برای استراحت اورا به منزلی که زن

رديک ناشتايی ويا يک لقمه نان واقعا ھم نياز به کمک دارد را غريبه می داند نه تنھا از ھمراھی و ياری به اين ھموطنش دريغ می کند بلکه ابا دا
اگر ھم دلسوزی زياد داشته باشد و به خانه ببرد مادر و خواھر و ھمسرش اورا نمی پذيرند که اين غريبه را چرا آورده ای ولی  به او تعارف کند.

 ک-ح بيگانه واقعی که شھروند کشور ديگری است نمی بينند...  ايرادی به آن


