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  لمانآدي دروخوند  شاهرآتعقيب 
  حقوقدان -اميرفيض

قيب علمان خواھان تآلمانی ازحزب سبز به استناد قوانين آ مده است که يک سياستمدارآ اخبار در
، ايشان از تقديم تشکر لمانی وآ ن سياستمدارآضمن تحسين اقدامات  ؛شاھرودی شده است

قضات  زندان اوين که شاھرودی احد از ۶٨باستحضارشان ميرساند که اعدام شدگان واقعه  سال 
   .نفر ٢٠٠٠بوده اند نه  نفر ۴٨٠٠ن بود آمحکمه صحرائی 

نی که لماآلمانی مسلط ھستند درجھت ھمکاری با سياستمدار آلمان که بزبان آاميدوارم ايرانيان مقيم 
شده است  ازاسناد واعترافات قضات دادگاه صحرائی واعدام جوانان  اين کارمھم وانسانی پيشقدم در
ن جانيان قاضی آزاد شوند ونيز اعترافات آنھا حتی مدت زندانشان ھم گذشته وقراربود آ که برخی از

   .نما وشھادتی که درکتاب  منتظری وجود دارد دعوای اورا ياری دھند

  نظريه
ر ماموريت سياسی دارند. گيپلماتيکی مختص کسانی است که ازجانب يک کشور درکشورديمصونيت د

خدمه سفارت  ن سفيروکارمندان سفارت خانه وحتی راننده وآ ازاين موقعيت يعنی مصونيت ديپلماتکی 
سياسی سفارت کشوری  کادر ميشود وھمچنين اين مصونيت خود بخود به مجرد اينکه شخص در

   .يدآمي قرارگرفت بوجود

يک نوع مصونيت ديپلماتيکی ھم ھست که برخی اوقات به شخصيت ھای سياسی ومھم کشور که 
نھا تقاضای ويزای ديپلماتی ميگردد آری ميروند برای گبرای ديدارھای سياسی واقتصادی به کشوردي

   .ن گذرنامه ديپلماتيکی صادرميگردد که واجد مصونيت استآومتعاقب 

گذرنامه ديپلماتيکی کسب  با  که کسی که برای معالجه به خارج ميرود  سايقه ای دردست نيست
   .مصونيت کرده باشد

دارای گذرنامه سياسی بوده باشد  دشواراست که  ۶٨ميتوان گفت اگرشاھردودی ازقبل ازکشتارسال 
 قبل ازلمان بتواند صالحيتی را که دولت جمھوری اسالمی ضمن گذرنامه برای شاھرودی آدادگاه 

قوانين ايران شاھنشاھی است  نه  حقوقی به اعتبار اين اظھار ؛تعيين کرده باطل کندقوع جنايت و
   .لمانآقوانين 

شاھردوی برای معالجه اقدام به صدور گذرنامه سياسی کرده  جمھوری اسالمی بمناسبت سفر رگولی ا
ان بيشتری کشده است  ام  سالمیقای آلمان بوسيله آباشد  بنظرميرسد که با اشاره ای که ازقانون 

  .برای موفقيت دراين امر فراھم شود

***  
  به استناد تارنمای رسمی دولت کانادا اين کسان ميتوانند پاسپورت ديپلماتيک دريافت کنند. 

 فرماندار کل کانادا -١
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 نخست وزير کانادا -٢
 قاضی کل کانادا و ديگر قاضيان دادگاه عالی کانادا -٣
 اعضای کابينه دولت -۴
 فرمانداران منطقه ای و معاون فرماندار کل -۵
 سخنگوی سنا و سخنگوی مجلس -۶
 رھبر حزب مخالف دولت در سنا و مجلس -٧
 معاون وزيران دولت فدرال -٨
سفيران، وزيران، ماموران عاليرتبه دولتی و ديپلمات ھا؛ وابسته ھای سفارتخانه ھا،  -٩

کارھای دولت کانادا در بيرون مامورانی که برای امور اقتصادی و مشاورانی که برای انجام 
 کشور سفر ميکنند.

نماينده ھا و ھييت ھای نمايندگی دولت کانادا در سازمان ھای بين المللی و کنفرانس ھا که  -١٠
 جنبه ديپلماتيک دارد.

ديگر کارمندان دولت کانادا که برای کارھای ديپلماتيک و ماموريت ھا به بيرون از کانادا  -١١
 سفر ميکنند. 

عمولی که جزو ھييتی که برای مذاکره کارھای دولت کانادا به بيرون از کشور شھروندان م -١٢
 ميروند و در کنفرانس ھای بين المللی شرکت دارند که جنبه ديپلماتيک دارد.

ھمسران و خانواده تمام شخصيت ھای باال که ھمراه شخصيت سفر ميکنند يا در محل اقامت  -١٣
 او خواھند بود. 

 اسی کشور ھمراه آنان است. کسانی که کوريه ھای سي -١۴

در تعريف پاسپورت ديپلماتيک و پاسپورت ويژه در وضعيت عادی برای کسانی صادر ميشود که برای 
انجام ماموريتی ويژه که جنبه ديپلماتيک دارد ويا برای کاری که برای دولت انجام ميدھد يا در کاری 

رون از کشور سفر ميکند.  تنھا استثنايی که ممکن است به دولت مربوط باشد در رده ويژه ای به بي
که ھست اين است که فرمانداران کل پيشين و نخست وزيران پيشين و ھمسران و فاميل مستقيم آنان 

  بصورت تشريفاتی گرچه کارشان با دولت تمام شده است پاسپورت ديپلماتيک خواھند داشت.  

ه به عنوان کارمند دولت يا در رابطه با گذرنامه ديپلماتيک برای اينکه کارھای مسافرتی شخصی ک
  اجرای ماموريتی ويژه از سوی دولت به خارج سفر ميکند صادر ميشود. 

گذرنامه سياسی يا گذرنامه ويژه (در دوران شاھنشاھی گذرنامه خدمت خوانده ميشد) بخودی خود 
ختيار خود برای شخص صاحب آن وضعيتی استثنايی بوجود نمی آورد. کشور ھا ممکن است به ا

  تعريف ويژه ای از گذرنامه سياسی بکنند و حقوق ويژه ای برای صاحب پاسپورت در نظر بگيرند.   

اگر مورد آخوند شاھرودی براساسی نوشته پيشين استاد اميرفيض براين بنياد بوده باشد که از سوی 
متش ھم در آلمان زير دولت اسالمی به انگلستان سفر کرده تا مشاورت ھای سياسی انجام بدھد و اقا

تعريف برای گمراه کردن عامه مردم بوده باشد، شامل تمام مزايای پاسپورت سياسی خواھد ھمان 
  بود گرچه بصورت تمارض و ظاھری در تخت بيمارستان قرار گرفته باشد. 

   ک-ح

  


