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  خر)آ(قسمت 

  وانتصاب ابوطالبي درسازمان ملل متحد آمريكا
  حقوقدان -اميرفيض

 جمھوری اسالمی  به انتصاب حميد ابوطالبی بعنوان نماينده دائم آمريکا ،برخالف انتظار ومعمول
 واعتراض خود را مانع دادن ويزا ،معترض است آمريکابه  او ورودبه  درسازمان ملل اعتراض نکرد و

   .به ابوطالبی ميداند

  اعتراض ناموجه

 ءبه دودليل بی معنا ودرخور اعتنا مريکاآبه تقاضای ويزای ورود حميد ابوطالبی به  آمريکااعتراض 
   .نيست

) عازم جمھوری اسالمیينده کشوری که عضوسازمان ملل است (ابوطالبی بعنوان نما ؛دليل اول اينکه
   .آمريکاسازمان ملل است نه عازم 

ن در نيويورک است دارای يک حق ارتفاقی است که اعضا ويا آ  ِ ر                                  ّ سازمان ملل متحد بمناسبت اينکه مق  
   .وارد گردند آمريکان سازمان ميتوانند به مالحظه ھمان حق ارتفاقی به آميھمانان 

اجاره کرده  صاحب کل ساختمان نميتواند بھرعذری  مانند اينکه  کسی يک طبقه ساختمانی را ،لدرمثا
  .ن ساختمان گردندآبه  که باشد مانع ورود مستاجرويا ميھمانان مستاجر

درمورد سفراحمدی نژاد به نيويورک ھم ھمين بھانه را عنوان کرد ودرنھايت شرمساری ودست  آمريکا
   .ورود به احمدی نژاد راداد البته ويزای محدود ازنظرزمان ومکان ويزای پا دراز تر از

  امــــا دليل دوم 
ه ب آمريکابرخی  ازگروگانگيران کارمندان سفارت  دليل دوم که بسيارقابل ارزش واستنتاج است ورود

  .راندھد آمريکابه حميد ابوطالبی ويزای ورود به  آمريکاست  که اين واقعه مانع است که آمريکا

  ود حاضر وناظرشه
ھم قرارگرفت  محمد  آمريکاشد ومورد استقبال وحمايت  آمريکازادانه وارد آنخستين گروگان  گيری که 

ان را دراير آمريکاموسوی خوئينيھا ست  که ازروز نخست سرپرستی عمليات گروگان گيری ديپلماتھای 
   .عھده داربود
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ه ديگرگروگان گيران نمازجماعت درمحوطه بان يعنی يکی روز بعد ازگروگان گيری ھمراآ ١٣او در

   .خواند آمريکاسفارت 

 ،ی نماينده خمينی درمراسم حجتفضل هللا محال ،مانند احمد خمينی آمريکاگان ازسفارت اشغالی بازديد کنند
   .حسين مھديان وديگران درمعييت خوئينيھا ازسفارت بازديد وگفتگو ميکردند

که درماده اول  ماده صادرشده بود بوسيله خوئينيھا خوانده شد ١٧رقطعنامه گروگان گيران سفارت که د
  .>دشمن انقالب اسالمی ايران است آمريکان اعالم شده بود <آ

   .بوسيله اواجرا گرديد هزاد شوندآادی زن ھای گروگان وسياه پوستان زآدستورخمينی دائر به 

نفری تلويزيون جمھوری اسالمی بود که  ۵عضويت او درھيئت  اولين پاداشی که خمينی به خوئينيھا داد
   .ن ھيئت حضورداشتآموسوی خوئينيھا بعنوان نماينده شخص خمينی در

چنانکه شبکه اول  ،زاد وخبرگزاريھای جھان موسوی خوئينيھا رارھبرگروگان گيری ميدانستآجھان 
پرده نشان داد ووی رابعنوان سردسته گروگان گيران  یموسوی خوئينيھا رارو ،لمانآی تلويزيون سراسر

                  .معرفی کرد ودرھمان برنامه موسوی خوئينھا خودش رارھبر دانشجويان گروگان گير معرفی کرد
  )١٢۶٠صبح ايران شماره (

 يھا روزنامه سالم را منتشرساخت وبه مقامات مھم مملکتی ونمايندگی مجلس ھم رسيد ووسوی خوئينم
 ١٣نچه درآو گروگان گيری ازابزارنيروھای مبارز انقالبی است< :درھمان روزنامه سالم بود که نوشت

مسلما ر نقاط جھان گيد درلبنان تکرارشد چندسال بعد در ٨٠درتھران رويداد ودردھه  ۵٨بان سال آ
  )١٣۶٨(روزنامه سالم خوئينيھا سال                                                        >ارخواھد شدتکر

ت که تعقيب ومجازا آمريکائی درکنگره آمريکاپس ازوضع قانون تعقيب مرتکبين جنايات عليه اتباع 
ورد واکنون سالھاست که آ در آمريکاسراز موسوی خوئينيھا حتمی بود ،وساير گروگانگيران موسوی

   .ستآمريکاازدولت  دارای کارت سبز وحتی بسته زندگی  ،دارد اقامت آمريکادر

يا نقش موسوی خوئينھا درامرگروگان گيری مھم تراست ويا حميد ابوطالبی که ھرچه بوده رئيس آ
  ؟ورھبرگروگان گيران نبوده

  تبهكار دوم  عباس عبدي 

ھا وئينيعباس عبدی عضو شورای تحريريه روزنامه سالم به مديريت خ
راه خوئينيھا را پيمود وبايک  آمريکابود که پس ازورود خوئينيھا به 

ازگروگان ھا زمينه ورود  کیي Barry Rosen باری روزن مصاحبه با

    .فراھم ساخت آمريکاخودرابه 

پيامی را  ١٩٨٠دسامبر [[ باری روزن ھمان زمان که گروگان بود در
ه ب رو آمريکا بود را و دولت اھکه معلوم نبود چند واژه رمز بين گروگان

  دوربين تلويزيون ھای جھان خواند]]
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  تبهكاران ديگر 

حاضربه معرفی خود بانام ونشان نبودند ازباب نمونه خانم  ،گروگانگيران که خودرا دانشجو ميناميدند
 آمريکاوبه بيان خودش ازنرده ھای سفارت  ومه ابتکار که احد ازگروگان گيران دسته اول بود معص

نھا بسيارکوشيدند که آ ،به خواھرمری موسوم بود ری معرفی ميکرد ودربين گروگان ھا       ِ خودرا م  باالرفت 
گان رباره گروواسناد منتشرشده د ،نان شناخته شدآشناخته نشوند ولی کم کم گروگان گيران وماموريت 

   :ازاشخاص زيرنام برده است آمريکاگيری سفارت 

حبيب هللا  ،محسن ميردامادی ،رضاسيف اللھی – آمريکاابراھيم اصغرزاده طراح اصلی اشغال سفارت 
مد مح ،اکبررفان ،سيد محمد ھاشمی اصفھانی ،عباس عبدی ،علی اصغرزحمتکش ،بيطرف ورحيم باطنی

محمد نعيمی پور، حسين  ،وفا تابش ،شمس الدين وھابی ،رحمان دادمان ،زاده محسن امين ،رضاخاتمی
ه ھمگی تحت کوھريک مسئوليت ووظيفه خاصی را عھده داربوده اند   وفروز رجائی فر ،شيخ االسالم

   .رھبری موسوی خوئينھا عمل ميکرده اند

 انی دردامانبدرک واصل شده وچه کسده چه کسانی اين تحرير نميداند که ازتبھکاران شياد  نام برده ش
 عباس عبدی ،معصومه ابتکار، محسن ميردامادی ،جای گرفته اند ولی ميدانم که موسوی خوئينھا آمريکا

يعنی اتھام گروگان گيری   ١،ھستند آمريکامقيم  آمريکاوحسين شيخ االسالمی با داشتن ويزای ورود به 
   .دريافت داشته اند آمريکابه  ای وروداتھامی محسوب نشده که ويز اننآرای ب

شپز معروف ايتاليا که برای آھمين امروز که اين تحرير تنظيم ميشود خبرھا حاکی است که يک خانم 
 بوده به اتھام اينکه خانم مزبورمحکوميت به اعتياد داشته از آمريکاشپزی عازم آشرکت درمسابقه 

ی ورود گروگان مھم است ويا ويزا آمريکايا ويزای ورود يک معتاد به آ ،محروم شده است آمريکاويزای 
  روز؟ ۴۴۴بمدت  آمريکاگيران کارمندان سفارت 

خبری خواندم که تنھا علی زحمتکش احد ازگروگان گيران که مسئوليت حفاظت ازگروگان ھارا داشته 
محاکمه شده  آمريکابعلت اينکه مانع اقدام يکی ازگروگان ھا درنابودی اسناد شده دريکی ازدادگاه ھای 

  .را گرفته اند> رھا کرده جای پايش دزد را< ،ک است اگرخبردرست باشد. خيلی مضحاست

  رطب خورده منع رطب چون كند

گونه ميدھد چنشان ن کشورآکارمندان سفارت  را پناھگاه گروگان گيران  آمريکابا توجه به سوابق باال که 
  ؟و قراردھدابوطالبی را بھانه ويزای عبوری اگروگانگيری حميد  ميتواند سابقه  آمريکا

    پايان                                                                                                              

                                               
حسين شيخ االسالمی ھمان روزھا معاون سياسی وزارت امور خارجه جمھوری اسالمی شد و در کاخ وزارت امورخارجه با گروگانی که ھرگز  - ١

  حب تلويزيون، دستگاه مخابراتی، تلفن مستقيم و ارتباط تلکس بود در تماس بوده است.امور خارجه صات نبود ودر سالن پذيرايی وزارت در سفار


