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  حقوقدان  -اميرفيض

ی ايران برای نمايندگغاصب با انتصاب حميد ابوطالبی ازسوی حکومت  آمريکاانگيزه اين تحريرمخالفت 
ميگويد نظربه اينکه حميد ابو طالبی ازافرادی بوده که درگروگان  آمريکا .درسازمان ملل متحد است

د را ندارن آمريکاصالحيت داشتن ويزای ورود به  ،تهدرايران دست داش آمريکاگرفتن کارمندان سفارت 
 م گفته اند اجازهــــھ آمريکاوھمچنين برخی ازکارمندان گروگان رفته سفارت  آمريکاشخصيت ھائی از –

   .ن است که واقعه گروگانگيری چندان مھم نبوده استآھمانند آمريکابه  ابوطالبی ورود به

**  

بحث حاضر ايجاب ميکند تا موقعيت عمل گروگانگيری دررابطه باحقوق بين الملل ودرنھايت برخورد 
د با دربرخور آمريکااز طرف ديگرموقعيت  و ،فازيکطرن ملل با نماينده جمھوری اسالمی سازما

   .گروگانگيری ودرنھايت ويزای ابوطالبی مورد بحث ونقد قرارگيرد

  نخست سازمان ملل متحد ونمايندگي ابوطالبي

يا برای جمھوری اسالمی ممکن ومقدور نبوده که شخص آاين است که اولين سوال شايسته توجه وجواب 
ان بوده بنمايندگی خود درسازم آمريکاکه ازگروگان گيران کارمندان سفارت ديگری بغيراز حميد ابوطالبی 

بجای او يک  ؟ چه انگيزه ای سبب شده که نماينده سابق جمھوری اسالمی عزل وملل متحد معرفی کند
بعنوان نماينده جمھوری اسالمی به سازمان  ،کسی که سابقه گروگانگيری رادارد وخودش ھم اذعان کرده

  ؟معرفی شود

يا جمھوری اسالمی نميدانست که يک گروگانگير که بھرحال تبھکارشناخته ميشود نميتواند نمايندگی آ
کشورديگری رادرسازمان ملل متحد داشته باشد واساسا برای اتھام گروگانگيری قبحی قائل نبوده که به 

  ؟اين انتصاب مبادرت کرده است

درجامعه سياسی کسی که <: ميگويد ،ن کشورھاستنخست وزير ايتاليا جمله ای دارد که نصب العي
کسی که متھم است امين مده که <آزيرسوال قرارگرفت بايد کنار گذاشته شود> درحقوق اسالمی ھم 

  .ئين دادرسی ھمه کشورھا متھمين تارفع اتھام منصوب به خدمت نميشوندآ در >محسوب نميشود

زيرا علی االصول ھمانطور که  ا داشته باشدنرآ يست که اين تحرير بتواند جورنقدر ساده نآپاسخ 
فکرحيوانات رابخواند، بيشتردشواراست که بتواند انگيزه وھدف  ،انسان کهدشواروبل غيرممکن است 

   .مراتبی رادريافت کندنھا آاز اظھارات  تصميمات جمھوری اسالمی وحتی
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علت اين است که جمھوری اسالمی نه برپايه منطق واصول است ونه براساس شرع که بتوان ازمراتب  
جمھوری اسالمی براساس   ،کردمات وتصميمات جمھوری اسالمی درک مقصود نسبت به اقدا ،نآثابت 

ون       ّ لذا تل    ،مصلحت اداره وتصميم گيری ميشود ومصلحت ھم محدوده مشخض قانونی وشرعی ندارد
   .ديگران استنان توسط آاز عمل مانع تشخيص وبرداشت  ،نآری وطبيعی فط

خامنه ای  ،نمونه اين مھم رادرتضاد اعالمات جمھوری اسالمی ميتوان ديد درھمين موضوع تحريم
برای  آمريکاتحريمات ھيچ صدمه ای بما نزده واساسا مذاکراه با <: براساس تشخيص خودش ميگويد

درھمين موضوع گروگانگيری  –ھا مينالند  سئولين دولت از فشارتحريمولی م >ھا نيست رفع تحريم
با < > دگرروز ھم اعالم کرد ما با گروگان گيران مذاکراه نميکنيم< :، رئيس مجلس گفتجيش العدل

اد زي توقعات گروگانگيران< :ھم گفت ودادستان بلوچستان >مگروگان گيران درتماس ومذاکره ھستي
  .>است

معرفی يک تبھکارگروگانگيربعنوان نماينده دائم ايران  اراحتياط برداراست که بتوان انگيزهبسي ،براستی
   .نيست نچه عرض ميشود آ درقبول  تشخيص داد بھمين دليل ھيچ تعارفی درجمھوری اسالمی را

  انگيزه اول 

ک ي ،ينهيد که مخالفان شيخ حسن روحانی بافراھم ساختن زمآمکن است اين برداشت به تجسم ونظرم
دردسر وشکست ورسوائی برای او فراھم کرده باشند چنانکه درمورد سبد يارانه ھا اين کارشد وشيخ 

 عقب نشينی شيخ حسن از .ادانی کشيده شد وعذر خواھی کردحسن واقعا دراولين حرکتش به رسوائی ون
  .طالبی يک ضربه بسياردردناکی برای او ودولتش خواھد شد ابو معرفی

   انگيزه دوم

! ازجمھوری بيشتر اليق توجه وممکن است نزديک به مورد باشد مسئله اعاده حيثيت!انگيزه دوم که 
  .اسالمی  وجلوگيری ازتضيقات ناشی ازموافقتنامه ژنو است

به سازمان ملل متحد  ،يک امرداخلی نبود آمريکاتوضيح اينکه مسئله گروگانگيری کارمندان سفارت 
 ١٩٨١مد وشورای امنيت درچھارم دسامبرسال آھايم به مناسبت اھميت موضوع به ايران کشيده شد والد

جمھوری که  صادر کرد به اتفاق اعضا  ئی راآمريکازادی گروگان ھا آدائر به  ۴۵٧قطعنامه شماره 
  .نھا اعتنائی نکردآبه  اسالمی

شوری حق ندارد به سفارتخانه کشورديگری وارد شود تاچه رسد طبق کنوانسيون ھای بين المللی ھيچ ک
نرا تسخير وبه گروگان گيرد. درواقعه گروگان گيری دقيقا اين کنوانسيون بين المللی ازجانب جمھوری آکه 

عالم ا المللی واقف بودبه کنوانسيون بين تعرض  المی که به عواقب. جمھوری اساسالمی نقض شده بود
منتسب به دانشجويان بوده  ،جمھوری اسالمی درامرگروگان گيری دخالتی نداشته وعمل که ومدعی شد

  .است
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باھمه تالشی که جمھوری اسالمی داشت که موضوع گروگانگيری را امری داخلی منتسب به يک عده  
ای ھوجريانات بين المللی ونيز عھدنامه الجزاير وحمايت ھا ودخالتفقيتی نيافت مو ،شان بدھددانشجو ن

جمھوری وعموم کشورھا سازمان ملل ومجامع حقوقی ورد که آوضعی رابوجود  ،علنی جمھوری اسالمی
ازپرده برون افتاد راز> نچنان <آ و  ندشناخت آمريکاندان سفارت گروگانگيری کارم مرعامل وآرااسالمی 

دانشجويان مطرح  رابه آمريکاکه خود جمھوری اسالمی ھم ديگرانتساب گروگان گيری کارمندان سفارت 
نکرد ومسئوليت عمل گروگانگيری را پذيرفت ودرنتيجه تمامی فساد عمل گروگانگيری  متوجه جمھوری 

    .اسالمی شد

استراتژی چنين ن آوضعيت مزبور سبب شد که جمھوری اسالمی به استراتژی جديدی متوسل شود و
ثار فساد گروگانگيری آ ازا که تاحدودی وديگرجريانات و رويدادھ ساله ٣۵ است که به اعتبارمرور زمان

برای خود اعاده حيثيتی خواسته باشد کاسته  از نظر افکارعمومی جھان ن به جمھوری اسالمیآوتوجه 
  .دست وپاکند

 نآاحتمالی قای  ابوطالبی وقبول آجمھوری اسالمی با تعويض نماينده دائم خود درسازمان ملل ومعرفی 
سبت که سازمان ملل سرکشی ھای جمھوری اسالمی ن يدخواھد رس به اين نتيجه ،ازطرف سازمان ملل

حراست ازسفارتخانه                          ِ نقض کنوانسيون بين المللی   ،ادامه گروگان گيری ،شورای امنيت ۴۵٧به قطعنامه 
ھام گروگان گيری مبرا ھای کشورھارا ناديده گرفته وبه اعتبارگذشت زمان جمھوری اسالمی را ازات

   .ورزمان قرارداده استشناخته ويا درمسير فراموشی ومر

نميتوان قبول کرد سازمان ملل متحد درعين اينکه جمھوری اسالمی را يک کشورگروگان گيرميداند که چرا 
 نمايده ھمان کشورراھم که جزء مامورين گروگان گيری بوده بنمايندگی درسازمان ملل بپذيرد مگراينکه

که درنتيجه مامور  ،را ويا عفو کرده باشدھوری اسالمی راازاتھام گروگانگيری مبجم سازمان ملل 
منتبع تصميم  سازمان ملل درمسيرتصميم سازمان  ابوطالبی ھم قای آجمھوری اسالمی ھم يعنی 

   .قرارمييگرد

  رابطه استراتژي جمهوري اسالمي با موافقتنامه ژنو

مسئله گروگانگيری  ،ھاست ئیآمريکانجا که موافقتنامه ژنو معطوف به کليه اختالفات درحد تفکرآاز
ه جمھوری اسالمی را ان ھا نقطه عطفی است که مسلما يقوخسارات وارده به گروگ آمريکاوحيثيت 

   .ستاوبل سياست جھانی  آمريکاه ملت ب آمريکادرحقيقت دين بزرگ دولت واين يقه گيری  خواھد گرفت 

يری نميتوانيم اين تحقير گروگان گما < فرياد ميکنند که آمريکاھاميلتون جوردن درکتابش نوشته که مردم 
  .>را تحمل کنيمديپلمات ھای خود 

تلفات  ئیآمريکاھزار ۵٠ھمان ملتی است که برای تحقير به پرچم کشورش درجنگ ويتنام  آمريکاملت 
ئی ھا درجريان اجرای موافقتنامه ژنو محال است که بسراغ گروگانگيری جمھوری اسالمی آمريکا .داد

 ھا لغوشده است و ئیآمريکاباشد که قرارداد الجزاير عالوه براينکه درمواردی ازسوی نروند  يادمان 
> ستاآمريکنچه درتفکرآگفگو برای رفع جميع اختالفات وعبارت < و اين خود دليل وجود اختالفاتی است

  .ب حاد موافقت نامه ژنو خواھد ساخت، موضوع گروگانگيری را يکی ازمراتدرموافقتنامه ژنو
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واجباربخاطررھائی   Force Majorه برمراتب فوق اساسا قرارداد مزبور درحالت فرث ماژورعالو

   .گروگانھا امضا شده وفاقد اعتبارومشروعيت است

بتواند ازجامعه  ،ازسوی سازمان ملل متحد !!جمھوری اسالمی تصورميکند که با تحصيل وجاھت ضمنی
  .رد گروگانگيری کارمندان سفارت بکاھددرموئی ھا مريکاآجھانی ومرورزمان استمداد بگيرد ويا ازفشار

البی طابوبديھی است درصورتی که جمھوری اسالمی موفق نشود که استراتژی جديد خود يعنی قبوالندن 
مساعدی برای  زمينه بسيار ،طالبیابو رد ،بعنوان نماينده دائم خود به سازمان ملل متحد را اعمال کند

واين حداقل چيزی است که ممکن است خواستھايش خواھد شد  دراجرای موافقتنامه ژنو وتحميل آمريکا
    .دررابطه با مسئله گروگان گيری داشته باشند راازدولت خود آمريکاپاسخ انتظارات مردم 

     شهود مقصود 

که روسای  آمريکا، نظريه پردازحزب محافظه کاران وحزب جمھوريخواه اقای ويليام باکلی کالميت *
نبايد   آمريکاوبوش خودرا پيرو نظريه اوميدانند درواشنگتن پست نوشت < انگري آمريکاجمھوری 

  >رام نشيندآتاروزی که گروگان گيران سفارت را زنده ويامرده تحويل نگرفته اند 

، بايد باتوسل به ھمه امکانات آمريکاواشنگتن پست نوشت < جانسون روزنامه نگار معروف  در *
  .>گروگانگيران را مجازات کند

ئی را گروگان نميگرفت چيزی بنام گروگان آمريکاھای  اگردولت ايران ديپلماتنيويورک تايمز نوشت < *
  .>گيری اصال وجود نميداشت

 نان بی کيفر نخواھد ماند وآگروگان گيران سفارت ميدانند که جنايات لمان نوشت <آروزنامه ديولت  *
ھای جعلی درترس ووحشت بگذرانند ويقين دارند که   مجبورند باقيمانده عمرخودرا درمخفيگاه ھا وبانام

   >بود درا خواھد گرفت ودرھيچ نقطه ازجھان جای امنی برايشان نخواھن انآدست مکافات  يقيه 

 کاآمري) اعالم نمود که دولت آمريکامرکز تحقيقات پليسی وجنائی دولت فدرال ای ( –بی  –سازمان اف  *
غاز کرده واين کاربه حکم قانون آتگيری عاملين گروگان گيری را اقدامات وسيعی رابرای تعقيب ودس

   .ادامه خواھد داشت

لبنانی گروگان گيردرتپه ھای لبنان پيداشد وکيھان لندن نوشت  ۶متعاقب ھمين خبرھا بود که جسد  *
به تازگی قانونی وضع  آمريکامقامات جمھوری اسالمی سخت متوحش شده اند چراکه دادگاه فدرال <
جرمی مرتکب ميشوند ربوده وبه  آمريکااجازه داده که کسانی راکه عليه اتباع  آمريکاه وبدولت کرد

  )۴١٢کيھان لندن شماره (                                                      >برای محاکمه بياورند آمريکا

ت ھا يک ليس ئیآمريکا) تائيد کرد که الشروق امارات عربیعلی اکبرمحتشمی درمصاحبه ای با مجله ( *
ممکن است  ی تھيه کرده وجمھوری اسالمی راھم درجريان گذاشته اند ونفره ازگروگانگيران ايران  ۵٠٠

علی  –ن شيخ االسالم يحس –گفت درليست مزبور نامھای موسوی خوئينھا  او ،اين افراد دستگير شوند
   .صادق خلخالی وگروھی ازفرماندھان سپاه ديده ميشوند –اکبرمحتشمی 
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  )۴١٢کيھان لندن شماره (                                                                                         

شکاری داشته  دراجالس آقاجری احد ازداشنجويان خط امام که درگروگان گيری کارمندان سفارت نقش آ *
ھا ممکن است به  ئیآمريکاگفت < ١٣٧٠ماه سال  بانآميزگرد برای گفتگو درباره استکبارجھانی در
  )٣٨٠کيھان لندن (                               )ايندبھانه کنترل سالحھای ھسته ای بسراغ ما بي

  وانتصاب ابوطالبی درسازمان ملل متحد آمريکا –سمت دوم ق

  موکول به تحرير بعد                                                                      

  

  

 


