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  درارتباط بااختالس بزرگ
                    حقوقدان -اميرفيض

  ھرچه بگندد نمکش ميزنند         وای به روزی که بگندد نمک

سالھا قبل درمجله تھران مصورشرح حال دزدی بقلم خود اونوشته شده بود که اوپس ازترک دزدی واشتغال به کسب 
اوبه مطلبی اشاره کرده بود که چون انسان ھمواره نگران دزد   .شناخته ميشد نروزھاآ تعميروفروش ماشين مرد موفق

دزدان تاراه فرارخودراھموارنکنيم دست به سرقت  ما< :. نوشته بودن مطلب فراموش بنده نشده استآودزدی است 
  >وياتجارتخانه ھا دستبرد ميزنيمنوقت به خانه ھا آنميزنيم  بايد مطمئن بشويم که ميتوانيم فرارکنيم ودستگيرنشويم 

، جاسوسی به زيان . امروزه اختالسھای بزرگوزمان ومکان متفاوت استاسباب فرارباتوجه به موضوع خالفکاری 
به فرار ازکشورگره خورده  ،وبطورکلی قانون شکنی وفراراز دستگيری وتعقيب ، ترورکشور،  مخالفت باحکومت کشور

   .دنقرارداد استرداد مجرمين راباکشورمحل وقوع جرم ندار نھم به کشورھائی کهآ ،است

دومرحله کامال متمايز دارد اول فرارازکشورکه ممکن است بصورت قانونی  ،اجرای اين برنامه يعنی فرارمتھم از کشور
ر نجا که صيغه فراآوياغيرقانونی صورت گيرد دوم ورود به کشور ثالث است که بدون داشتن ويزا ممکن نيست  واز 

ن تشريفات انجام شود خاصه که آن نيست  وتا آجوابگوی  ويزا امری فوری وکاری مخفی است لذا روال اداری معمول
کشورتحقق فوريت فرار از ھم بی اطالع ازجرياناتی که سبب فرار متقاضی ويزا گرديده نيست  هويزادھندکشور

   .پذيرنخواھد بود

ميز خودرابا تحصيل آزمينه فرارموفقيت  ،کامال رفع مشکل مينمايد وافراد هتوسل به تابعيت دوگان ،برای رفع اين مشکل
ن کشورثالث راندارند آد به ون کشور وياکارت اقامت مشکلی درورآميکنند وباداشتن گذرنامه  متابعيت کشورثالثی فراھ

  .ن کشور بااو رفتارميشودآوعينا ھمانند يک شھروند 

، احساس مسئوليت وترس از قانون شکنی وتعقيب يت کشورکانادا رانداشتقای خاوری تابعآيقين مسلم است که اگر
قای خاوری راه آھمان دزدی که شرحش رفت                                                             ِ ومجازات  مانع ميگرديد که اين اختالس بزرک جريان يابد  درعبارت  

بعنوان يک شھروند کانادائی پايگاه پشتيبانی  فرار واقامت درکانادايعنی  فرارخودشان راھموارساخته بود واين برنامه 
   .ايشان درحرکت مسير اختالس واختالسيون بوده است

  تاثیر روانی تابعیت دوم

بطورکلی انسان باقبول تابعيت دوم پيوند احساسی وتعلق خاطر وعالئق زمانی خودرانسبت به کشورش از دست ميدھد 
ن برخی از کشورھا دراعتماد عمومی به اين افراد راه رااست که قانونگزا ويا الاقل درمرتبه دوم قرارميگيرد بھمين دليل

احتياط را انتخاب کرده ومقررداشته اند که واجدين تابعيت دوگانه نميتواند وزارت وکالت مجلس وياتصدی خدمات دولتی 
   .راداشته باشند

ھائی ميشد  شاه بود که محدود به موقعيت خانماولين مقرراتی که درباره تابعيت ما ايرانيان وضع شد درزمان ناصرالدين 
برای اولين بار درزمان رضاشاه کبيروضع وتکميل گرديد که ھمان که ھمسران خارجی انتخاب ميکردند  قانون  تابعيت 

قانون اکنون نيز مورد عمل جمھوری اسالمی است  يعنی مقامداران ومتصديان امورکشوری ولشگری ونمايندگان مجلس 
  .نھم تابعيت ايران راداشته باشندآھا نميتوانند دارای تابعيت کشورديگری باشند فقط بايد يک تاببعيت  وحتی انجمن

تابعيت دوم نميتواند مالک اموال غيرمنقول درايران  هدرقانون تابعيت ايران تابعيت دوم جرم شناخته نميشود ولی دارند
اين محدويت نرامالک شده باشد  (آمده باشد وچه بعدا آيت اودرن اموال قبل از قبول تابعيت دوم به مالکآنکه آباشد چه 

  )وقتی است که قبول تابعيت دوم بدون اطالع وموافقت وزارت خارجه ايران انجام شود
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زيرا اگر به تشريفات قبول  ط قانون تابعيت ومنع اشخاص متصدی امورکشور ازتابعيت دوم امری طبيعی است احتيا
ن کشورشرط اصلی برای قبول تابعيت آمی بينيم که سوگند وفاداری به کشوردوم واطاعت ازقوانين  تابعيت دوم نگاه کنيم

   .دوم است

مريکا تصريح شده است که آدرسوگند نامه کسب تابعيت < :متخصص حقوق بين الملل نوشته استدکترجعفرکی نيا 
ند گنراداشته ترک ميگويد وبدون قيد وشرط سوآمريکا وفاداری خودرانسبت به کشوری که قبال تابعيت آمتقاضی تابعيت 

  ترک تابعيتی راادا مينمايد>

نفس وفاداری  ،متفاوت نميشود اين تعارض         ِ وبادودين   ودوحکومت  وبادوسياست گزيرا وفاداری به دوکشور بادوفرھن
  .رامعدوم ميسازد

داو طلبان نداشتن تابعت مضاعف  گھی ھای استخدامی بانک ھا وموسسات اعتباری جمھوری اسالم يکی از شرائطآدر 
قای خاوری رئيس بانک ملی ايران الزم الرعايه نبوده آيا اين شرط درمورد آ)  اعالم شده است  تابعيت کشورديگری(

> چه مقامی درجمھوری اسالمی که خودش ھم ولی به مصداق <رطب خورده منع رطب کی کند !مسلم بوده است  ؟است
  ؟ميتواند اين قاعده رامجری داردتابعيت کشورديگری رادارد 

قای آتمام مجوزھای الزم مبنی برتائيد صالحيت ھای عمومی وتخصصی < :حسينی باصطالح وزير اقتصاد گفته است
  >گرفته ام را خاوری ازمراجع ذيصالح

موارد رد قای خاوری بنظر حکومت جمھوری اسالمی از آاظھارات ايشان نشان ميدھد که داشتن تابعيت کانادا برای 
درکالمی ديگر چون عموم سردمداران جمھوری اسالمی  .قای خاوری به رياست بانک ملی نبودهآت انتصاب يصالح

دارای تابعيت دوگانه اند لذا اجرای قانون تابعيت منتفی است واال درحاليکه وزارت اطالعات جمھوری اسالمی اعالم 
نداند که رئيس بانک ملی کشور تبعه  ،چگونه ممکن است >داريم مابه تمام فعاليت ھای ايرانيان اشرافميکند که <

  ؟کشورکاناداست

تاريخ نشان ميدھد که ھرزمان موضوعی مورد توھم بوده وياکاذبه ای بخود جلوه حقيقت داده برای رفع ترديد ھا 
 اظھار ع رسيدگی کند وکميسيونی از نمايندگان ومحترمين کشور برياست رئيس بانک ملی ايران تشکيل ميشده تابموضو

ن کميسيون به اعتباروجود شخص رئيس بانک ملی بااعتماد عمومی ھمراه ميشد مانند ادعای اينکه جواھرات آ نظر
باحضور رئيس بانک سلطنتی بانک ملی بوسيله رضاشاه کبير به خارج رفته است که فروغی باتشکيل چنان کمييسيونی 

   .خاتمه دادبه اين کاذبه ودروغ بزرگ  وقت ملی ايران

دم کوچکی نيست  رئيس ومسئول اعتماد عمومی ومالی کشوراست تمام جواھرات وپشتوانه پول آرئيس بانک ملی ايران 
وقتی چنين شخصی تابعيت کشوردوم رادارد وحکومت ھم به تابعيت دوم او اھميتی  کشور دراختياراوست درجريان
مده بود که يک اختالس آخاوری راطی نکنند چنانکه درخبرھا  قایآچرا روسای بانکھای ديگر ھمين راه  ،نميدھد

   .يکصدمليون دالری درھمين روزھا دراصفھان کشف شده است

  ھرچه بگندد نمکش ميزنند      وای به روزی که بگندد نمک

  پیشگیری  از حوادث مشابه 

الزم است ترتيبی داده شود که از بروز <  :س بزرک است گفتهقای اژه ای که باصطالح متصدی تعقيب پرونده اختالآ 
  >حوادث مشابه جلوگيری شود

وحتی بالاجرابماند که مانده است تاکنون   ١٣۵٧مھمترين ترتيب، اجرای قانون تابعيت است چرابايد قانون تابعيت ازسال 
  .نرانشان دادآنميتوان يک مورد اجرائی 
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چگونه يک کشور اسالمی باحکومت اسالمی ميتواند افرادی که تابعيت کشورھای کفررادارند درمقامات مصدری 
  کشورابقاکند؟ 

مريکا راھم قبول کند با اينکه يک ايرانی مسلمان تابعيت يک کشور آفرق است بين موردی که مثال يک فرانسوی تابعيت 
واگر سوگند وفاداری به کشور کفرراازباب فسخ وفاداری به کشوراسالمی   رااسالم پذيرانيست دوم کفر رابپذيرد  مقوله

بگيريم که بايد بگيريم  زيرا وفاداری به دوضد ممکن نيست وپای ناسخ ومنسوخ وعدول راپيش مياورد  چگونه 
وردن آ اسالم  ؟!!جمھوری اسالمی که ادعای مبارزه بااستکباررادارد نسبت به اجرای قانون تابعيت حساسيتی ندارد

برای ايران اين است که حضرات جمھوری اسالمی دريک جيبشان قران وجيب ديگر گذرنامه کشورھای کفرراداشته 
شيعيان درکربالسوگند وفاداری به يزيد راياد سوم ن است که يکی از فرماندھان حسين امام آاين عمل مانند   ؟؟!!باشند

  .کرده باشد

ن کشوربه لباس خودی مشغول آد که يک جاسوس خارجی دردستگاه اداری حتی احتمال بدھسوال اين است اکر کشوری 
ن جاسوس خارجی راشناسائی آيا قضيه رانديد ميگيرد وياباجستجو واستفاده ازھروسيله ای که ممکن است آکاراست 

ت  ووقتی قای خاوری نشانی است از اينکه امثال او بسياراسآکرده وارتباطش راقطع ميکند  درحاليکه مسئله تابعيت 
نھا نکرد  ھيچ صدائی آرئيس بانک ملی چنين است چرا فرض رامتوجه سايرروسای ادارات کشورومعاونين وکارمندان 

درجھت اجرای قانون تابعيت درمورد کارکنان دولت شنيده نميشود برعکس سيد علی خامنه ای مردم رادعوت به 
   .بردباری ميکند

  موقعیت حقوقی ایران درتابعیت دوگانه 

ن است که جمھوری اسالمی  تحت آعدم اجرای قانون تابعيت نسبت به کارمندان دولت ومقامات مملکتی به معنای 
تحت الحمايه                                                                                         ِ الحمايه کشورھای ديگراست  زيرا فقط درحالت تحت الحمايه است که شخصيت ھای اداره کننده کشور  

نراھم ميتوان آونص  وھند قبل از استقالل يافتنراميتوان درکانادا آنمونه ، دارای تابعيت کشورحامی ميباشند
   .درمنشورسازمان ملل متحد ديد

  جزیه مسلمانان به کفار

حضار داريد که اسالم مقررکرده که کفار برای اينکه درسرزمين مسلمانان بتوانند اقامت کنند بايد قرارداد جزيه داشته تاس
  .باشند

ده شده است که برای اولين باردرتاريخ اسالم اين مسلمانان ايران ھستند نجا کشيآ!! جمھوری اسالمی به امروز سربلندی
  توضيح اينکه: که با کفار قرارداد جزيه امضاميکنند وجزيه ھم ميدھند

که ايرانی مسلمان سوگند ايرانيان مسلمان برای تحصيل تابعيت واقامت درکشورھای خارجه ھمان قرارداد جزيه است 
مد آن کشوراست وجزيه ھم مالی است که ايرانی مسلمان بابت ماليات ازدرآرعايت قوانين دولتی تعھداتی ميکند ازجمله 

مد ھای جزيه دھنده آن کشوربدولت ميپردازد وجالب اينجاست که اين حق جزيه پرداختی به دولت فقط به درآخود در
  .ول خود ھم دارد راشامل ميشودمدی که درکشور اآدرکشورمحل اقامت ( کشورتابعيت دوم) تعلق نميگيرد بلکه در

 يک خفتی را ھم بايد منظورداشت که درقرارداد جزيه اسالمی جزيه دھنده وفاداری خود رااز اسالم سلب نميکند ولی از
اعالم ترک   ننگی که جمھوری اسالمی برملت ما تحميل کرده متقاضيان تابعيت دوم وفاداری خودشان راھم از ايران

   .ميکنند

  الی وعده های توخ

سخنگوی باصطالح وزارت امورخارجه دررابطه باجريان اختالس بزرگ  درجلسه ھفتگی  اخيرا اقای رامين مھمانپرست 
تابعيت مضاعف خالف قانون اساسی است واضافه کرد اين موضوع درحال بررسی گفت < درھمين ماه مھرخبری خود
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يد آاست که چه کسانی تابعيت دوگانه دريافت کرده اند واگر اطالعاتی دررابطه باتابعيت دوگانه برخی از مسئولين بدست 
  ارکان ھای مربوطه احاله خواھد شد)به 

ه انجام نخواھد شد زيرکمترشخصی را ميتوان يافت وياتصورکرد که ھيچگاه چنين بررسی که ايشان وعده داد – حاشیه

جزء مصادر امورباشد وتابعيت کشورديگری رانداشته باشد تادراولين فرصت واحساس خطربه در جمھوری اسالمی 
قای مھمانپرست ھم از اين مقوله خارج نيست  شخصيت ھای جمھوری آنرادارد فرارکند ھمين آکشوری که تابعيت 

که درصورت فروريختن جمھوری  دزمان شاه راديدند وميدانن اداری می چون سرنوشت  افسران وصاحب منصباناسال
نھا خواھد شد  راه فرارخودراباکسب تابعيت کشورديگری ھموارکرده اند  آ  ِ ن  آاسالمی ھمان سرنوشت باابعاد نوتری از

  پايان حاشيه 

  

  

 


