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 ومپالر مالحظاتي درباره كنوانسيون
 كلك جمهوري اسالمي

  حقوقدان -اميرفيض

توقف  ھا پس ازسال ملی باجرائم سازمان يافته فرااليحه الحاق به کنوانسيون مبارزه  نکهآ مختصر
  .بتصويب مجلس اسالمی رسيد مجلس در

سمت وسوی اين تحرير متوجه اين نکته است که تصويب کنوانسيون مزبور درمجلس اسالمی يک 
کشورھای ھمراه وموافق با مبارزه باجرائم  جمھوری اسالمی را درکنار تانمايش بين المللی است 

 و  ،بکاھد ھا  باب تحريم مريکا ازآدھد ودرنھايت ازاقدامات يکطرفه  يافته تروريستی قرارسازمان 
ن کشور به فعاليت ھای تروريستی وکمک به سازمان ھای تروريستی جمھوری آمآبانه  اصرارتوجه 

اعضای  قبول اين مسئله که جمھوری اسالمی از -درکالمی روشن ، سوال ببرد زير رااسالمی 
بيشتر دولت  و برای مبارزه با تروريسم است  ديگرچرا سازمان ھای حقوق بشری ومون پالرکنوانسي

   مريکا جمھوری اسالمی را درليست کشورھای تروريستی قرار داده است!!آ

ماده وبندھای بسياری  ۴١(شھری درايتاليا) بسياردقيق وباپيچ وخم ھای تودرتو در پالرمو نکنوانسيو
گسترش جرائم  بھرحال درصورت اجرا ميتواند عامل موثری برای جلوگيری ازتنظيم شده است ولی 

انتقال پول  سازمان ھا وکشورھای تروريستی وجلوگيری ازنھا سرکوب آراس  در سازمان يافته و
متاسفانه درھمان کنوانسيون مفصل راه فراری برای کشوری که بخواھد  .ستھا باشديوکمک به ترور

است وجمھوری  نوانسيون  به فعاليت ھای تروريستی خودش ادامه دھد بازن کآ عليرغم عضويت در
باھم به اين  ؛اين نقطه ضعف ويا ابھام کنوانسيون استفاده کرده  است اسالمی درکمال مھارت از

  .مقوله نگاه ميکنيم

  فرارجمھوری اسالمی

ونظريه  صادرشد ١٩۵١لی دادگستری که درسال رای ديوان بين المل به اعتبار پالرمودرکنوانسيون 
حق شرط برای کشورھای عضو برسميت شناخته شد   ،به اصل حاکميت ملت ھا حقوقدانان واستناد

برای مشروعيت شرط قائل شده   ١٩۶٩به اعتبارمعاھده وين مورخ  پالرموشرائطی که کنوانسيون 
  :عبارتست از

به اطالع کليه کشورھای کتبی بودن حق شرط  يعنی متقاضی شرط بايد کتبا شرط خودرا –لف ا 
نھا را کتبا آموافقت ويا مخالفت  د ونايند برسا؛عضو وکشورھائی که بعدا به عضويت درم

  .دريافت کند
   .نيست الرموپکه اين ممنوعيت درکنوانسيون  ،معاھده  حق شرط را ممنوع نکرده -ب 
   .شرط با ھدف ومنظورمعاھده مغايرت نداشته باشد-ج 
  .قرارگيرد الرموپی ازکشورھای عضو کورد موافقت يمشرط مزبورحداقل  -د 
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  حل اختالف:

مانند ھمه عھدنامه ھای بين المللی فصلی به حل اختالف بين اعضا وتفسرموارد  پالرموکنوانسيون 
  :به حل اختالف بين اعضا مربوط است وميگويد پالرموکنوانسيون  ٣۵ماده   ؛مده داردآپيش 

طريق  از اين کنوانسيون را اختالفات ناشی ازتفسير ،کردکشورھای عضو تالش خواھند  -١
  .مذاکره حل وفصل نمايند

ھرگونه اختالف بين دوياچند کشوردررابطه باتفسير ويا کاربرداين کنوانسيون که ازطريق  -٢
بنابردرخواست يکی ازکشورھای عضو به مذاکره درمدت زمان معقول قابل حل وفصل نباشد 

کشور ھای  ماه پس ازدرخواست ارجاع بداوری، ۶انکه ظرف چن ؛داوری ارجاع خواھد شد
داوری به توافق برسند ھريک ازکشورھای عضو ميتوانند  عضو نتوانند درمورد ساختار

درخواستی که طبق اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری تھيه ميشود  موضوع رابه ديوان 
  .ارجاع نمايد

تائيد، امضا، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين تمامی کشورھای عضو ميتوانند درزمان  -٣
  اين ماده  متعھد نميدانند....... ٢نسبت به بند  ار دکنوانسيون  اعالم کنند که خو

  شرائط جمهوري اسالمي 

ه داه است که مھمترين شرط ھمراه تصويب ارائ ۵ پالرموجمھوری اسالمی بھنگام طرح کنوانسيون 
  :نگاه ميکنيم نھا دوشرط است که اکنون باتفاقآ

اين کنوانسيون درخصوص ارجاع   ٣۵ماده  ٢جمھوری اسالمی خودرا ملزم به ترتيبات بند  -١
تفسيريا اجرای مفاد کنوانسيون به داوری يا ديوان بين المللی نميداند  ھرگونه اختالف ناشی از

   .مجلسعمل کند يعنی با اجازه  ١٣٩..... واگرجمھوری اسالمی مايل باشد ميتواند طبق اصل 
ازنظرجمھوری اسالمی  اين کنوانسيون خدشه ای به حق مشروع وپذيرفته شده ملتھا يا  -٢

گروھھای تحت سلطه استعمارويا اشغال خارجی ويا اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواه 
  .نمود

  وردĤدست

تفسير جمھوری اسالمی ازتروريسم فراملی با تفسير سازمان ملل وحقوقدانان خارجی تفاوت  **

يعنی مذاکره،  ٣۵بايد طبق بند دوم ماده  ،يافتن تفسيردرست بنابراين رسيدگی به اين اختالف و ؛دارد
     .ارجاع به داوری ودرنھايت رجوع به ديوان دادگستری بين المللی

 ٣۵ظه کرديد (فوق) جمھوری اسالمی درشرط اول خود اساسا بند دوم ماده نکه چنانکه مالحآحال 
نتيجه  ازنظر جمھوری اسالمی  در و ،که نحوه رفع اختالف وتفسير موارد را تعيين کرده قبول ندارد

  .برای رفع اختالف درمورد تفسير ويا نحوه اجرا ھيچ مقامی وجود ندارد

  نسيون خدشه ای به حق مشروع ..........)درشرط ديگری (ذکرشده درفوق) (اين کنوا

 در کنوانسيون ميداند وجمھوری اسالمی دقيقا وقاطعانه تفسيری که ازتروريسم فراملی دارد مالک 
   .نسبت به تروريزم فراملی قبول ندارد کالمی ديگر اساسا تفسير کنوانسيون را
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ه بايد کرد؟ تنھا راه رجوع به خوب درمقابل اين تعارض تفسير وگسيختگی اجرانيات  کنوانسيون چ
که اصال ماده مزبور مورد قبول جمھوری  ،داوری ورجوع بدادگاه است يعنی مذاکره و ٣۵بند دوم ماده 
   .اسالمی نيست

 نھاآنجا که شرائط جمھوری اسالمی وقتی درجريان قبول قرارميگيرد که الاقل يک کشور آ از **

قبول  عھدنامه الزم نديده که تمام کشورھای عضو عھدنامه شرائط عضو را ،دقت کنيد ؛را تائيد کند
مواجه نخواھد  کنند بلکه يک عضو ھم کافی است و جمھوری اسالمی دراين مورد با ھيچ لنگی کار

  .برای عضويت درکنوانسيون خواھد پذيرفت را حتم شرائط او بود والاقل يک کشور بطور

  ورد نهائيĤدست

 ملی است واين موقعيت در م فراسدرعين اينکه عضوکنوانسيون مبارزه با تروريجمھوری اسالمی 
م فراملی دارد ھمچنان به سازمان ستفسيری که ازتروري سازمان ملل متحد ثبت است ولی عمال بنابر

    .ھای تروريستی ازجمله حزب هللا وحماس وغيره کمک مالی وتدارکانی خواھد کرد

وسازمان ھای حقوق بشری فعال عليه تروريزم فراملی درمقابل عضويت  پالرموکنوانسيون  **

 کاری نميتوانند بکنند زيرا روابط جمھوری اسالمی با کشورھای جھان از پالرموجمھوری اسالمی در
يعنی ھراعتراضی درباب تروريزم فراملی شده است  پالرموباب تروريزيم فراملی تبديل به کنوانسيون 

کادر موافقت نامه مشروط جمھوری اسالمی با کنوانسيون  می باشد بايد درمتوجه جمھوری اسال
برای رسيدگی به تحاشی وتفاسير  پالرمواه حقوقی درکنوانسيون گمطرح شود که ديديد  ھيچ پاي پالرمو

امده ضمن شرط ضميمه قبول عضويت  ٣۵نچه که درماده آ نادرست جمھوری اسالمی وجود ندارد و
   .جمھوری اسالمی غيرقابل قبول اعالم شده استکنوانسيون ازسوی 

کمک بزرگی  پس ازسالھا تاخير  پالرموتصور براين است که ورود جمھوری اسالمی به کنوانسيون 
نرا کمک به آبا مصونيت بيشتری بتواند به اقداماتی که جامعه جھانی  تابه جمھوری اسالمی است 

 مريکا را درمورد ادعای تروريستیآکنوانسيون مزبور، دست  و ،ادامه دھد تروريزم فراملی ميداند 
  .جمھوری اسالمی با مشکل مواجه خواھد ساخت بودن

  

  

  

  

  

  

 


