
 نادقوقح -ضیفریما -یس یب یب یناریا نادنمراک ندش ھلماعملا عونمم                     ۴ از ۱ برگ ۲۰۱۷/۰۸/۱۸، ناھید شید= جمعھ

 ممنوع المعامله شدن کارمندان ایرانی

 سی –بی  –بی 

 سلکشمشیر داما

 

 نادقوقح -ضیفریما

ایران ممنوع  بی بی سی را در مندان کار از نت ۱۵۲جمھوری اسالمی  ؛منتشره میگوید بطوریکھ اخبار
واکنش بھ این اقدام جمھوری اسالمی وعده افزایش   در و المعاملھ کرده ودولت بریتانیا ھم ضمن اعتراض

  .بھ جمھوری اسالمی داده است را جھت رعایت حقوق بشر در فشار

 گمدي بسیاربزرآدرپس  مدي براي آپیش در

ی تابعیت دوگانھ اقدام جمھوری اسالمی نسبت بھ ممنوع المعاملھ کردن کارمندان بی بی سی کھ دارا
اصوال میتوان گفت کھ  و ؛است ۵۷ھستند یک اقدام قانونی ومنطبق با قانون مدنی قبل وبعد ازشورش 

ن کھ مربوط بھ آبتصویب مجلس رسید ماده ھشتم  ایران کھ درزمان سلطنت رضاشاه کبیرقانون مدنی 
کھ بھ دارندگان ی فرانسھ است دوم ماده سوم قانون مدن بند مالکیت اتباع بیگانھ است اقتباس وترجمھ از

نھا آحق مالکیت  و ،ایران را نمیدھد یا دارندگان تابعیت مضاعف  اجازه مالکیت در تابعیت خارجی و
سختی کھ  نھم با انجام تشریفات بسیارآمحدود بھ خانھ ای برای سکونت ومحلی برای کسب است کھ 

 ؛عاتی کشور مواجھ میشود امکان داردوزارت خارجھ ومقامات اطال تواما ازسوی اداره کل ثبت اسناد و
ملک  )مترمربع (یادم نیست ۱۰۰۰یا   ۲۰۰۰ارجی نمیتواند بیش ازمواردی کال دارنده تابعیت خ در و

  .نھم بھ شرط معاملھ متقابلآ ؛ایران داشتھ باشد در

ن آزعنوان ممنوع المعاملھ ھمانطور کھ ا ؛مقصود ازممنوع المعاملھ بودن با مصادره اموال تفاوت دارد
 .او رسیدگی شود اسناد رسمی ازنقل وانتقاالت ملک محروم میگردد تا بکار طریق دفاتر ید مالک ازآمی بر

 سلکشمشیر داما

س لکمعروف داما اجرای قانون مالکیت اتباع بیگانھ نسبت بھ کارمندان بی بی سی ھمانند ھمان شمشیر
  .یدآیم ثراشتباه ویاخطائی برسرانسان فروداست کھ ھرلحظھ درا

 مد شاید ھم پیش درآتصورمیشود کھ اگرمسئلھ سوء استفاده ھای کالن ازجملھ داستان خاوری پیش نمی
شاید  و ،مدآمد استفاده ازقانون مالکیت برای اتباع خارجی ویا ایرانیان دارای تابعیت مضاعف پیش نمیآ

ک سالح قانونی وحتی ھم  مسئلھ استفاده ازقانون مزبوربخصوص علیھ ایرانیان خارج کشور بصورت ی
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کھ این دومی بظاھر  ،بتوان ازسیاست ھا اخیر جمھوری اسالمی نسبت بھ مخالفان خود گرفت را ملی
 .قابل قبول است بیشتر

گفت  ۹۵دیماه سال  ۲۸قوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اسالمی درتاریخ قای حسین نآ
  .»رایران را ندارندایرانیان دارای تابعیت دوگانھ حق داشتن ملک د«

ما اینکھ اقدام جمھوری اسالمی ک ؛چندان جدی گرفتھ نشد ،اظھارنظر حسین نقوی کھ تکرارقانون بود
واکنش وزارت  علیھ کارکنان بی بی سی ھم ازسوی ایرانیان خارج ازکشور چندان جدی گرفتھ نشد و

 :سوال است چرا کھ وزارت خارجھ  انگلیس گفتھ است زیر خارجھ انگلیس ھم تا بخواھی مسخره و
 .>ماھم متقابال فشارحقوق بشری را علیھ جمھوری اسالمی افزایش میدھیم<

انگلیس این است کھ یکی ازمواردی کھ سازمان حقوق بشروزارت خارجھ  معنای واکنش وزارت خارجھ
را بھ اجرا  نرا ندارد وناچاربھ واکنش میشود این است کھ کشورھا قوانین داخلی خودشانآانگلیس تحمل 

  .ن کشورھاستآکھ ازحقوق ناشیھ ازحق حاکیمت  نھم قوانینیآبگذارند 

 شگرد جمهوري اسالمی 

. بھتراست ازمتن است استوارشده قانون مدنی ۹۸۹برپھنھ ھای اجرائی ماده شگرد جمھوری اسالمی 
 .رد جمھوری اسالمی برسیممطلع شویم تا راحت تر بھ شگ ماده  نآ

  :ماده مزبور چنین است

شمسی  ۱۲۸۰تاریخ  از ھرتبعھ ایرانی کھ بدون رعایت مقررات قانونی بعد[[
کان لم یکن بوده وتبعھ ایران تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او 

درعین حال کلیھ اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم شناختھ میشود ولی 
 ه میشود ن بھ او دادآمحل بھ فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت 

اشتغال بھ وزارت ومعاونت وزارت وعضویت درمجالس مقننھ  ازبعالوه  و
 ]].محروم خواھد بود مشاغل دولتی ایالتی وبلدی وھرگونھوانجمن ھای 

جمھوری اسالمی با استفاده ازقانون مزبور خواھد توانست ودست قانونی او بازخواھد بود کھ ھرایرانی 
 ازکشور کھ معموال دارای تابعیت مضاعف است را مسلوب المعاملھ بنماید ومتعاقیا اموال غیرخارج 
اینجاست کھ عوامل  در و ،) بفروشدیعنی جمھوری اسالمین ایرانی را با نظارت مدعی العموم (آمنقول 

را بھ  نھاآاموال غیرمنقول  و ،این طریق روی دارائی ھای ایرانیان خواھند افتاد جمھوری اسالمی از
ن کھ درجمھوری اسالمی بتصویب آدرصد بھا بمنظور نگھداری  ۵اجرای قانون  نازل و قیمت ھای بسیار
  .ایرانی مزبور بتواند بھ ایران بیاید بھ او بدھند م اگرنھآباقیمانده را  رسیده چندر غاز

  به مالک اجازه وحق نمیدهد که ملکش رابفروشد بلکه این حق دولت است مزبور دقت کنید قانون
فرصت  امثال ناطق نوری ھا چھ تعداد منتظر و ؛میدانید کھ دولت درنظام جمھوری اسالمی یعنی چھ و

  .دولت ھستند برای چپاول اموال مردم ازطریق حکم
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 دستاوردهاي این طرح 

ارای قانون مدنی را درمورد تمامی ایرانیان د ۹۸۹نمیتوان تصورکرد کھ جمھوری اسالمی ماده  **
مالھا وعوامل حکومتی دارای تابعیت ھای  زیرا اوال گروه عظیمی از ،تابعیت مضاعف بھ اجرا بگذارد

را مشمول  کشور ایرانی مقیم خارج ازمیلیون  ۶ ای ۵ اتدشواراست  دیگر سوئ از و ،مظاعف میباشند
   .ماده مزبور ساخت

قانون مدنی تفاوت دارد یعنی اجرای ماده مزبور  ۹۸۹نجا کھ ممنوع المعاملھ  با اجرای ماده آ از **
نھاست واین مسائل زمان گیر وکاری سنگین آایرانی وانجام تشریفات فروش وامثال  متضمن خلع ید از

ا استفاده ازممنوع المعاملھ ساختن ایرانیان دارای تابعیت دوگانھ سنگ جمھوری اسالمی ب ،خواھد بود
اسناد رسمی بخشنامھ شود کھ  ایرانیان  دفاتر کافی است بھ ثبت اسناد و و ،مورد نظرش را خواھد انداخت

نھا کھ داخل کشور ھستند برای انجام معاملھ غیرمنقول  باید گواھی عدم داشتن آخارج ازکشور وحتی 
دردسر  و ھمین سنگ نوعی انتزاع مالکیت افراد است کھ نیازی بھ تشریح  ؛وگانھ را ارائھ دھندتابعیت د
  .ن نیستآوتبعات 

رکود معامالت خواھد شد ودرنھایت یک تشویش  این چنین تصمیمی سبب نزول قیمت امالک و **
 .عمومی برسرایرانیان خارج ازکشور فرو خواھد ریخت

یگنالی بھ ایرانیان مخالف بدھد ساین حربھ حقوقی خواھد توانست جمھوری اسالمی با استفاده از **
نھا با جمھوری آضامن اقدامات ومخالفت  نانآصف مخالفان قرارگیرند بدانند کھ دارائی ھا  در کھ اگر

  .اسالمی است

اساسی انون مدنی خواھد توانست یک تسویھ ق ۹۸۹خرماده آقسمت  جمھوری اسالمی با استفاده از **
یدک میکشند بنمایند  جمھوری اسالمی  در مریکائی بوده ومشاغل دولتی راآکھ دارای تابعیت کسانی  از

  .مریکا دردولت روحانی بوده وھستآواین امری است کھ ھمواره مورد نگرانی 

   بھ دولت معرفی میکردند را کسانی کھ اموالی ازطرفداران ونزدیکان شاه ۵۷درجریان شورش  **
این جریان بوده  ناطق نوری بدعت گذار( مدآن اموال بوجود میآصرف نسبت بھ نھا درتآحق تقدمی برای 

بنا  .مده استآاین امرخالف قانون واخالق بصورت سنتی درجمھوری اسالمی در ،نھایت در و  )است
ایرانیان خارج ازکشور کھ تاکنون بھ تابعیت دوم خودشان اھمیتی نمیدادند ، براین برروال ھمین سنت

 نھا با استفاده ازآمتوجھ این خطر خواھند بود کھ ھم والیتی  ؛کاری را الزم نمیدانستند ورعایت مخفی
  .ورندآفراھم  نانآی کھ موید تابعیت دوم افراد است اسباب مزاحمت ھائی برای گاھی واسنادآ

ژانس ھای اطالعاتی آبلکھ  ؛خطرفقط ازناحیھ ایرانیان برای ایرانیان دارای تابعیت مضاعف نیست **
بزرگتری است کھ موقعیت مایملکی ایرانیان  چنین مواقعی خودرا دراختیاردولت ھا قرارمیدھند خطر کھ در

  .کشورھا را تھدید میکند سایر یا مریکا وآدارای تابعیت 
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عمال درگروگان جمھوری ایرانیان خارج ازکشورمیتوان این نتیجھ نھائی را قابل پیش بینی دانست کھ  **
 فصل گروگانبھ ابزاری است کھ  نھا ازآاسالمی قرارخواھند گرفت  کھ اموال غیرمنقول ونیز سلب تابعیت 

 .را اقتدارمیدھد نھاآبودن 

 راه کار

 ؛یستطقی وقانونی برای سد ساختن این تعرض جمھوری اسالمی نمن کاراین تحریر درمقام ارائھ یک راھ
  .وتوجھ ایرانیان استای خالی نبودن تحریر واحتماال پیگری حقوقدانان اشاراتی دارد بر اگر و

را کرده اند بھ استناد حقوق بین  نھاآمیرسد کھ دولت ھای کشورھائی کھ ایرانیان قبول تابعیت  بنظر **
جملھ  ن کشورھا ازآخود میباشند و لذا دولت ھای  الکیت افراد تبعھ کشورالملل موظف بھ حفظ حقوق وم

تقاضای  مریکا میتوانند علیھ جمھوری اسالمی بھ دیوان دادگستری الھھ ازجانب اتباع خود داد خواھی وآ
   .قانون مدنی را داشتھ باشد ۹۸۹توقف اجرای ماده 

ت بھ اقدامات احتمالی جمھوری اسالمی بشرحی بنظر نمیرسد کھ ایرانیان بتوانند درمحاکم داخلی نسب **
قانون اساسی  ۴۱اصل گاھیم آن آ کھ عرض شد دادخواھی کنند زیرا عالوه برمشکالت ناظرکھ ھمگان از

نتیجھ اجرای  در از اسباب سلب تابعیت ایران دانستھ است  و جمھوری اسالمی نیزقبول تابعیت دوم را
 .سی کھ تابعیت او لغو شده است باقی نمیگذارداصل مزبور جائی برای ادعای مالکیت برای ک

اعالمیھ جھانی حقوق  ۱۵قانون اساسی جمھوری اسالمی مغایربند دوم ماده ۴۱فراموش نشود کھ اصل 
  .بشراست

******** 

        

 

 

 

 

 


