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  انحقوقد -اميرفيض

ان سفير) ايرباويزای ورود ابوطالبی که بعنوان نماينده دائم ( آمريکابطوريکه مستحضرھستيد دولت 
گروگان گيری کارمندان سفارت مخالفت کرد  بعلت سابقه اوومشارکت درامر ،درمجمع عمومی معرفی شد

 کاآمريرا مخالف قوانين بين المللی تلقی وراه شکايت از تصميم  آمريکاومتقابال جمھوری اسالمی عمل 
   .را برگزيده است

. به اتفاق به مالحظه ابعاد قراردارد نآوشکايت ايران ومتعلقات  آمريکامت اين تحرير درحواشی اقدام  َ س  
   .ن ميرويمآ

  نخست ادعاي حميد ابوطالبي 

وشکايت ايران ازمراتب حقوق بين الملل است وارتباطی به اظھارات ويا مدافعات  آمريکاگرچه اقدام 
نمای حقوقی اين تحرير بی نياز ازضميمه بودن ادعای ابوطالبی  ابوطالبی ندارد ولی بنظر ميرسد که

   .ستني

   .ابوطالبی مدعی است که درامرگروگان گيری شرکت مستقيم نداشته ونقش مترجم را داشته است

   .اين ادعا خواسته است اتھام مشارکت درامرگروگان گيری را ازخود دورسازد با

ادعای ابوطالبی اثبات کننده دوامراست نخست اينکه عمل گروگان گيری کاری خالف قانون وحقوق 
ايشان تالش دارد خودرامنزه نشان بدھد ودوم اينکه تصديق به مشارکت وھمکاری با ساير  بشربوده که

  .گروگانگيران رادارد منتھا نقش خود را مترجم ميداند

قای ابوطالبی منطبق با معاونت درجرم گروگان گيری است زيرا بنابرتعريف خودش آموقعيت اتھامی 
با کمک وياری رساندن به مباشرين گروگان گيری يعنی مسقيما درامرگروگانگيری شرکت نداشته ولی 

   .ترجمه، انجام فعل مجرمانه را ممکن وتسھيل کرده است

ب جرم محسو ابوطالبی وجمھوری اسالمی ميخواھند بگويند که نقشی که ابوطالبی داشته معاونت در قایآ
   .نميشود

ه افغانستان وسپس بتھران ازسوی ب آمريکائی ايرانی تباراست که بعد ازسفرازآمريکااميرحکمت يک 
ی حکمت امير جمھوری اسالمی بازداشت وبا حکم اعدام روبروشد واکنون پرونده اودرجريان استيناف است

 ھا راداشته وعملش خالف قانون نبوده است  ئیآمريکابرای  ھم مدعی شدند که او نقش ترجمه  ووکاليش
  .ولی جمھوری اسالمی اين ادعا رانپذيرفت

گاه نبوده ولی اين ادعا ازجانب مترجم آت يک فردعادی مدعی شود که ازقصد مجرمانه ثالث ممکن اس
   .ابدا قبول کردنی نيست زيرا مترجم دقيقا به قصد ونيت وکل ماھيت عمل وقوف کامل دارد
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بازداشت است درمدافعاتش گفته من راننده بودم نه با من صحبت ميشد  مو،نگوانتا راننده بن الدن که در
   .ولی دادگاه اورا متھم درمعاونت اعمال مجرمانه بن الدن ميداند گاه بودم آمن ازمقاصد او نه  و

ت (دوس به معاونت درقتل محکوم شد که مدعی بود به درخواست بوی فريندش آمريکااخيرخانمی دردادگاه 
دادگاه دفاع اورا  ،ه استدگاه نبوآيک اسلحه کمری برای اوخريداری کرده وھرگز ازقصد او  پسرش)

  .به معاونت درقتل محکوم ساخت را او رفت ونپذي

    .بنابراين ادعای ابوطالبی وشھادت ياران او درامرگروگان گيری که او تنھا مترجم بوده مسموع نيست

  دررد ويزاي ابو طالبي  آمريكاادعاي 

اگرفردی نامش درليست افراد قانونی دارد که ازضمائم مبارزه باتروريسم است وميگويد < آمريکا
  .پای نھد> اآمريکنبايد به خاک  آمريکاتروريست ذکرشده باشد به دليل امنيت ملی اياالت متحده 

  .به استناد اين قانون ازدادن ويزای ورود به ابوطالبی خودداری ميکند آمريکا

  مشكل جلوي اين قانون 

  به ازمان ملل متحد است که ـوس آمريکان ـــــراردارد  قرارداد بيـــــانون قــــه جلوی اين قــــکلی کــــمش

HEADQUARTERS AGREEMENT  شناخته ميشود که سازمان ملل متحد دارای يک قلمروبين
 ن قرارداد يکی اينآ) که ازجمله حقوق متعلق به تعبيربه حق ارتفاق درحقوق خصوصیميباشد (المللی 

 حق ندارند وارد محوطه سازمان بين الملل شوند آمريکااست که ھيچيک ازمامورين قضائی وپليسی 
  .و مقرر ميداردمگربا اجازه دبيرکل سازمان وبه ترتيبی که ا

ھمان قرارداد تاکيد دارد که مقامات ايالتی ومحلی اياالت متحده نمی بايست ھيچگونه موانعی  ١١ماده 
بت شغل وموقعيتشان معرفی افراد بمناسرديف  ۵ ،ن مادهآ ورد ودرآمد اشخاص زيربه عمل آبرای رفت و

   .شده اند

 ١١به کسانی که درماده  آمريکارا موظف به دادن رواديد ورود به  آمريکاگری ازھمان قرارداد ماده دي
   .ساخته است نام بری شده

   آمريكاتعارض درحقوق 

حق داده است که به ابوطالبی ويزای ورود  آمريکاچنانکه مالحظه کرديد قانون مبارزه با تروريسم به 
سلب  آمريکالل حق خودداری ازدادن ويزای ورود به ابوطالبی را ازندھد وازطرفی عھد نامه با سازمان م

   .کرده است

 و وجود ندارد ی ديگراين تعارض درمسير اجرای قانون داخلی با عھدنامه ھای بين المللی درکشورھا
 براين پايه است که عھدنامه ھای بين المللی مقدم برقوانين داخلی است و اروال حقوقی درھمه کشورھ

وان <دي ن کشور روبروشده وآھم پياده شده ولی با مخالفت ديوان عالی  آمريکادرقانون اساسی اين اصل 
ام درھنگ لمللی اعتبارکامال برابردارند وبراين عقيده عمل ميکند که قوانين داخلی با عھدنامه ھای بين ا

  )گدلیحقوق بين الملل عمومی بي(                    .حاکم است موخر    ّ   ، مق ررن دوآتعارض بين 
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درمورد  آمريکا قانون مبارزه باتروريسمملحوظ گردد درمورد ابوطالبی  آمريکااگرنظريه ديوان کشور
  .سازمان ملل متحد اب آمريکا ابوطالبی مجری است نه عھدنامه 

روميکو وزيرخارجه شوروی ويزای ورود گديوان عالی کشورش به به اعتبارھمين تفسير ونظر  آمريکا
 اده نشد وبود ويزاد آمريکا. به ياسرعرفات ھم که به دعوت سازمان ملل متحد عازم رانداد آمريکابه 

. شاھرودی ھم که برای شرکت دراجالس نھاد ھای نتوانست درجلسه مجمع عمومی سازمان حاضرشود
   .مالی به سازمان ملل دعوت شده بود نتوانست ويزا بگيرد

    آمريكاسوءاستفاده ازسكوت درقرارداد بين سازمان ملل و

درمورد حق ارتفاق سازمان، کسانی که به  آمريکاعھدنامه بين سازمان ملل و ١١عرض شد که درماده 
سازمان ملل دعوت ميشوند ويا عضو سازمان ملل ھستند ويا بعنوان کارشناس ونمايندگان مطبوعات 

بھره مند شوند بلکه بايد مورد  آمريکاند نه تنھا بايد ازرواديد ورود به ورسانه باسازمان ملل سروکاردار
   .ھم قرارگيرند آمريکاحمايت 

وسازمان ملل شرطی برای محدوديت دعوت شدگان سازمان ملل متحد  آمريکانجا که درقرارداد بين آ از
مجمع عمومی ساليانه که برای شرکت در آمريکاعرفات به ازورود آمريکاھنگاميکه دولت  ،وجود ندارد

به سکوت قرارداد  آمريکاسازمان ملل دعوت شده بود خودداری کرد حقوقدانان فلسطينی درمرافعه عليه 
از دادن  آمريکادرمورد افراد متھم به اتھامات جنائی استناد کردند وخودداری  آمريکاسازمان ملل وبين 

ادعائی که مسلما مورد استفاده ی دانستند (شکار عھد نامه بين المللآويزای ورود به عرفات را نقض 
  .)درمورد حميد طالبی قرارخواھد گرفت آمريکاجمھوری اسالمی درمرافعه عليه 

مات اتھا ادعای مزبور واھی وبکل بی اعتباراست زيرا اصل حقوقی براين امراستواراست که افراد فارغ از
    .وسازمان ملل آمريکاباقرارداد  ن ثابت شود  درکناراين اصل ودررابطهآھستند مگرخالف 

اصل اين است که ھيچ کشوری نماينده ای که سابقه جنائی دارد وخود نماينده ھم اقراردارد که درامر 
مان معتبرديگراينکه ساز     ِ واصل   گروگان گيری دخالت داشته بنمايندگی خود به سازمان ملل معرفی نميکند

نده تعيين شده ازسوی کشوری درليست تروريستی است مسلما گاه شود که نمايآ گاه باشد وياآ ملل ھم اگر
   .ن نماينده امتناع خواھد کردآازقبول 

 تعھداتوسازمان ملل اضافه ميشد ( آمريکااصول حقوقی اجازه نميدھد که درقرارداد بين  ،بنابراين اين
گيروتروريست  مدعوين سازمان ملل بشرطی جاری خواھد بودکه دعوت شده گروگاندرحمايت از آمريکا
   .) چنين شرطی خالف اعالميه جھانی حقوق بشرومنافات با عقالئی بودن استنباشد

ئی ميبايست ھرگونه حمايت الزم را برای اشخاص آمريکامقامات ھمان قرارداد ذکرشده که < ۵درماده 
  .>ورندآمعرفی شده درليست بعمل 

 ۴۴۴ی ھم ھست که اناظربه حمايت ازگروگانگيرقالئی است که فکرويا ادعا شود که ماده مزبور نعيا آ
       .روز درجنايت گروگانگيری معاونت داشته است

 


