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  مفسده تابعیت دوگانه
  حقوقدان -اميرفيض 

قای نادر قاضی پوررئيس ھيئت تحقيق مجلس جمھوری اسالمی است که درروز آارجمندی اين تحريربمناسبت اظھارات 
  :مھرماه طی نامه ای به دادستان تھران اعالم کرده است که ٢۶سه شنبه

وخواستارممنوع الخروج شدن  تابعيت دوگانه اندرئيس وبرخی ازمديران ارشد شرکت خودروسازی  سايپا   دارای  « 
ايشان نسبت به تکرار وضعيت محمود   »تانھائی شدن گزارش ھيئت تحقيق وتفحص شده اند از کشور افراد اين

است ھشدار داده  مدهآس سه ھزارميليارد تومانی رضاخاوری مديرعامل پيشين بانک ملی ايران که نامش درپرونده اختال
   .است

ھزارميليارد تومانی شرکت   سايپا  وجود  ١٠ھيچ نظارت دقيقی برگردش مالی «قای قاضی پور درمجلس گفته است که آ
   ».پرونده سايپا اگر مھمتر ازکالھبرداری اخير سه ھزارميليارد تومانی نباشد کمترنيستاين ندارد وبنابر

  ٢٠١١اکتبر ١٨سی فارسی  -بی - گزارش بی                                                                           

فرارخاوری مجلس رابه بررسی «سی دائر به اينکه –بی  –وھمچنين خبردوروز پيش بی  نادرقاضی پورقای آاظھارات 
  مشوق تنظيم اين تحرير گرديد   »تابعيت دوگانه واداشت

****  

  مقدمه ای الزم

ن کشيده شده آصيانت جوامع بشری ازقوانين ارگانيکی است که از خانواده شروع وبه اجتماع وکشورھا وجھانی شدن 
   ١.است

. تمام قوانين مصوبه باماھيت صيانت جوامع شکل يافته است ،منشورسازمان ملل متحد واعالميه جھانی حقوق بشر
امنيت  ،کشورتصويب ميشود. تامين امنيت جانی افرادسبب تدوين قانون مجازات عمومی نآکشورھا بلحاظ صيانت جامعه 

   .ساسی تامين ميشود، سبب تنظيم قانون مدنی وصيانت حقوق سياسی جوامع بوسيله قانون امالی وحقوقی

بشريت نسبت به صيانت حقوقی خود وکشورشان بسيارحساسند واين حساسيت گرچه عام است ولی درمقابل جامعه 
نھابسيار حاد وچندين برابرميشود که گاه بصورت تعصب وعرق ميھن پرستی خود آسيطره حضورخارجيان حساسيت 

   .نه استشکال مشخص سيطره حضورخارجيان درجوامع  طريق تابعيت دوگا َ ا         َيکی از   نماميگردد

   .حساسيت الزم برخورداراستنمونه ايکه ارائه ميشود ھم اولين نمونه تاريخی است وھم از شدت و

پس از عزل  –داشت ھم  ميرزا اقاخان نوری سالھا قبل از صدارت ناصرالدين شاه قاجار تابعيت انگلستان را
صيانت ملی . عرق ملی ووری مواجه ميشودقاخان نآاميرکبيرناصرالدين شاه بامحظور تحت الحمايگی ( تابعيت دوم ) 

  اددواسالمی او اجازه ن

                                               
) [ ع . صيانة ] ( صيانت - ١   فرھنگ معين    .  ِ               (ا مص .) نگه داری - ٣خويشتن نگاھداشتن .  -  ٢(مص م .) حفظ کردن .  -  ١َ                 ن 

از  : بازداشتن صيانة. حفظ. وقاية. نگاھداری . خويشتن . اللغات ). صون داشتن . نگھبانی . (غياث مص ) صيانة. نگه   َ     ن   ] (ع [. صيانت صيانت
  ک  _-لغت نامه دھخدا    _ ح  ...ھی صيانت
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قاخان خواست که بين آشخصی راکه تحت الحمايه انگليس است به صدارت کشور معين کند  ناصرالدين شاه از ميرزا  
اه به قاخان برای پاسخ به شآ اين دويکی راقبول کند يانوکری شاه وياادامه دادن به نوکری سفارت انگليس. ميرزا

تاريخ (    >قرارداشتن تحت الحمايگی انگليس از تاج کيانی برتراستسفارت انگليس رجوع کرد سفيرپاسخ داد <
  )دميت آ -اميرکبير

صيانت جامعه ايرانی راباداشتن تابعيت  ٨٩٨رسيد با وضع ماده  بقانون مدنی ايران که درزمان مشروطيت بتصوي
وتصدی اموردولتی ومملکتی رابرای دارندگان تابعيت مضاعف وياتابعيت دوم ممنوع ساخت  دوگانه مغايردانست 

حساسيت نسبت به اجرای مانده است درحاليکه دريک حکومت اسالمی  متاسفانه اين قانون درجمھوری اسالمی بالاجرا
   .ماده مزبور اظھرمن الشمس است

  متصدیان امورکشورمفاسد تابعیت دوگانه 

که دارای تابعيت دوگانه اند ميباشد ونه جمھوری اسالمی  اين تحرير متوجه ومحدود به متصديان امورکشور –حاشيه 
  پايان حاشيه  .ايرانيانی که دارای تابعيت دوگانه اند

نھاست دربی احتياطی وسودجوئی وبيشتر اختالس وتجاوز به آحامی وپشيبان  ،تابعيت دوم متصديان امورکشور -١
نمونه ( فراھم  ميکند برای دارنده تابعيت دوم کامالامکان فرار ازمجازات را ،                          ِ حقوق مردم  زيرا تابعيت دوم  

ده واختالس وامثالم تابعيت دوم درسوء استفان مشوقی که برای دارنده آه ودرکالمی کوتا )حاضر فرارخاوری
  .فاقد تابعيت دوم است نميباشد ھست برای شخصی که

گاه است که متقاضی تابعيت آکشورش رابه چه کسی ميدھد وميداند که تابعيت  (پذيرنده) نجا که دولت دومآاز  -٢
دوم ازمتصديان امورکشور اول است  که حق ندارد باداشتن تابعيت دوم مقام اداری خود راحفظ کند لذاکشوردوم 

متصدی ن شخص (آراوادار به جاسوسی وکسب اطالعات مينمايد ون شخص آازاين موقعيت استفاده کرده و
    .تن به خفت جاسوسی خواھد داد فاش نشدن رازش امورکشور) ھم برای

دارندگان تابعيت دوم را مکلف ساخته که  مد،آبردر قانون مالياتھا ازجمله کانادانجاکه دربرخی ازکشورآاز -٣
مدھای خوددرکشورتابعيت اول رادراظھارنامه مالياتی به دولت کشوردھنده تابعيت دوم اعالم آعوائد ودر
نراھم به پردازند ودرصورت خودداری مشمول قانون فرارازپرداخت ماليات وقانون شکنی آوماليات 

دوم بندرت ممکن است به اين تکليف مالياتی کشورتابعيت دوم خود وکالھبرداری خواھند شد ودارندگان تابعيت 
ن افراد وجوددارد وھمين محل است که سبب آعمل کنند اين تھديد جدی بوسيله دولت دھنده تابعيت دوم عليه 

ميشود تا يک شخصيت اداری که مقام وموقعيتی درکشوراول دارد دراختياردستگاه  جاسوسی کشوردھنده 
  .گيرندتابعيت  قرار

کشورھای سلطه گرا سعی ميکنند باسرمايه گزاری وتحمل خطرات افراد خودی رادرسازمان ھای کشورھای ديگروارد 
که  . تابعيت مضاعت اين مشکل کشورھای سلطه گراومتصدی امورسازند تا ازاين طريق به کسب اطالعات نائل گردند

  .وفور فراھم ميسازدحدی ودرتم بازگذاشته اند  براحعموما ھم دامان خودرابرای پذيرفتن متقاضيان تابعيت دو

ھنگ وھمرنگ يکی راانتخاب ميکند ميل وگرايش آانسان ذاتا اينجوری است که وقتی بين دوچيزتاحدودی ھم  -۴
  کھنه شود دل آزار) -مد به بازارآنو که او بطرف انتخاب شده کشيده ميشود که گفته اند (

  :ه استتمنطقی تبريزی بيتی دارد که گف

  لم      کزآن ميان به کدامين دھم دلمدنشسته ام به ميان دودلبرو دو

تابعيت مضاعت عشق وايمان به وطن وخدمت بوطن رادردارنده تابعيت مضاعت متزلزل ميسازد وچون از وضعيت 
ھمواره منتظرفرصت است که خدمت درايران رايک کارشاق وتحميلی ميپندارد و ،نراديدهآکشوردوم خود مطلع است و

  .خودش رابه بھشتی که تصورميکند برساند
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شخصيت ھای کليدی کشوروصاحبمنصبان کشوری ولشگری که دارای تابعيت دوم ھستند  درمواقع بحرانی  -۵
اه کرده وازکشورومردم درمقابل مشکالت دفاع نميکنند گترک پاي ،وجنگ وياشورش وبطورکلی احساس خطر

  .وزمينه برای تسلط خارجی فراھم ميگردد سنگرھا جامعه بھم ميريزدوباخالی کردن 
احترام واجرای تام وتمام قوانين مصوبه رادرمعرض اما وچرا  ،عدم اجرای قانون ممنوعيت تابعيت مضاعف -۶

ام کشورقانون تابعيت مضاعف که چرا فالن صاحب مق(ن آونظاير قرارميدھد وجامعه درمقابل اين سوال 
  .؟ قرارميگيردايت قانون حجاب استکند وکسی ھم معترض اونيست ولی دختربنده ملزم برعنمي رارعايت

ن کشوردارای تابعيت دوم آجريان داشتن تابعيت مضاعف موقعيت حقوقی و بين المللی کشوری راکه مسئولين   -٧
حت الحمايه ھستند زير سوال ميبرد وکشوررادرشمار کشورھای تحت الحمايه درمياورد زيرا تنھا درکشور ت

  .است که مسئولين وصاحبان مقامات  کشور دارای تابعيت کشورحامی ھستند
به ھمين دليل  ،که مسئولين کشورش دارای تابعيت بيگانه باشند دشرافت ملی ھيچ ملتی اجازه نميدھ -٨

د ند مانن ملت محفوظ بمانآشروط وقيودی ديده ميشود که شرافت ملی اتباع بيگانه  درقراردادھای استخدامی
   .استخدام افسران فرانسوی برای ارتش ايران درزمان رضاشاه

ن آعدم اجرای قانون ممنوعيت تابعيت دوگانه برای مستخدمين دولت سبب ميگردد که صالحيت اداری دولت  -٩
ن آزيرا عدم رعايت قانون مزبور سبب  سلب صالحت اداری  ،کشوردرمسير استفھام وبی اعتباری قرارگيرد

لت ميگردد يعنی تصميماتی که ميگيرد واجراميکند  غيرقانونی ومقامی راکه متصدی است غاصبانه مستخدم دو
ن آاست  وچون مشخص نيست که کدام مستخدم وصاحب مقام دارای تابعيت دوگانه است لذا صالحيت اداری 

 .کشور بطورکلی زيرسوال سنگينی که ناشی از عدم رعايت قانون است قرارخواھد گرفت
  .جاد وبرقراری تابعيت دوم بوسيله سو گند وفاداری به رئيس کشوروقوانين کشوربرقرارميشوداي - ١٠

ه تابعيت مضاعت ھيچ سوگند وفاداری به کشورمتبوع فساد چنين سوگندی وقتی قابل بررسی است که ميبينيم دارند
  .بسا خصم کشوراول اوباشد واوليه خودش ياد نکرده است وفقط سوگند ورابطه وفاداريش باکشورديگری است که چه

  خطاب به مردم ایران 

انھائی شدن گزارش کميته تحقيق تاگرميخواھيد شرائط خاوری دوباره تکرارنشود اقای نادرقاضی پورگفته است <
  ، افراديکه درمظان اتھام ھستندراممنوع الخروج کنيد>وتفحص از شرکت سايپا

محفوظ وسالمت بماند حق است که وحاکميت کشورملی واستقالل مجلس ايران وملت ايران اگرميخواھند که شرافت 
ن قانون بال استثناء اجراگردد  ودرمقابل اين سوال که چرابايد نسبت به اين قانون آقانون تابعيت درمورد عموم مشمولين 

د بی ن سبب جلوگيری ازسلطه بيگانگان ميشوآبسيارحساس که باشرافت ملی واستقالل کشورسروکاردارد واجرای 
  .قصور وشرمندگی کننداحساس  اعتنائی شود

که موضوع جھانگيرشد  نقدرحساسيت نشان دادآورشده است مجلس برای سه خارجی که بدون اجازه وارد کش
ھزاران ايران قراردارندوری گچطوراست که نسبت به دارندگان تابعيت کشورھای خارجی که درمقامات کشوری ولش

نھم درشرائط آچشم وگوشش رابسته است؟ ممکن است برای کشورخطرناک باشند ن سه خارجی آباربيشتراز
  ؟داردقرار بسيارحساس وخطرناکی که کشور

نفرازنماينگان ياھرکدام ازکمسيون ھای مجلس به ھيئت  ١٠ئين نامه قوه مقننه مقيد ساخته است که اگرالاقل آ ٢٢٣ماده 
 يا و کاف اجرای قانون يااجرای ناقص قانون توسط رئيس جمھوررئيسه درمورد عدم رعايت شئونات ويانقض ويا استن

سيون يطريق ھيئت رئيسه جھت رسيدگی به کمنان شکايت کنند موضوع بالفاصله ازآيادستگاھھای زيرمجموعه  و وزير
  .مربوطه ارجاع ميگردد

ظيفه اصلی دادستان چرامجلسيان ازانجام اين تکليف قانونی  قصوردارند واجرای قانون تابعيت راخواستارنميشوند و
چگونه مجلسيان درمقابل بی توجھی دادستان کشوربه عدم اجرای قانون تابعيت بی  ،مالحظه اجرای صحيح قوانين است

يا ده نماينده مجلس ويايک کميسيون مجلس نيست که به اھميت اجرای قانون تابعيت والزم آ  ؟تفاوت مانده اند
  ؟ن معتقد باشدآاالجرابودن 
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درانجام وظائف وکالت  مجلسيان باتکيه برشرف انسانی خودتان سوکند قران وخدای متعال ياد کرده ايد که قايان آشما 
يا اينکه يک شخصيت صاحب مقام آوخدمت به مردم واستقالل کشور و پاسداری حريم اسالم پايبند ووفادارباشيد  

يا اين آ؟ است  اين پاسداری ازحريم اسالم استمسلمان کشوربطورمخفيانه وخالف قانون، تابعيت کشورکفری راپذيرفته 
يا اين بی اعتنائی به اجرای قانون تابعيت پاسداری از آ؟ ن مکلفيدآخاطر موکلين شماست که به رعايت          ِ امرمطلوب  

  استقالل مملکت است وياکمک به تسلط بيگانه برارکان اداری ونظامی واقتصادی کشور؟

 --------------  
 -----------  
 --------  
 -----  
 ---  

  

  

  که در بی بی سی منتشر شده بود:خبری 

 باالگرفتن اختالفات بر سر يک شرکت خودرو سازی در ايران
که رئيس ھيات تحقيق و تفحص از گروه خودرو سازی سايپا در مجلس ايران با طرح موضوعاتی خواھان در حالی 

ممنوع الخروج شدن رئيس و ھيات مديره اين شرکت شده است، سايپا اعالم کرده که گفته ھای اين نماينده مجلس "خالف 
  واقع و تھمت" است و از او به دادگاه شکايت می کند. 

مھر طی نامه ای به دادستان تھران، اعالم کرده بود که رئيس و برخی از مديران ارشد  ٢۶روز سه شنبه  نادر قاضی پور
اين شرکت، تابعيت دوگانه دارند و خواستار ممنوع الخروج شدن اين افراد تا نھايی شدن گزارش ھيات تحقيق و تفحص 

  شده بود. 

  گذاری سھام اين شرکت خودروسازی است.موضوع تحقيق و تفحص مجلس از سايپا، درباره نحوه وا

آقای قاضی پور نسبت به تکرار وضعيت محمود رضا خاوری مديرعامل پيشين بانک ملی ايران که نامش در پرونده 
اختالس سه ھزار ميليارد تومانی آمده، ھشدار داده است. آقای خاوری که به گفته مقام ھای ايرانی تابعيت دوگانه دارد، از 

  امش در پرونده اختالس در خارج از ايران به سر می برد. زمان طرح ن

ھزار  ١٠آقای قاضی پور ھمچنين به خبرنگاران حاضر در مجلس ايران گفته بود که "ھيچ نظارت دقيقی بر گردش مالی 
تومانی نباشد،  ميليارد تومانی سايپا وجود ندارد و بنابراين پرونده سايپا اگر مھمتر از کالھبرداری اخير سه ھزار ميليارد

  کمتر نيست." 

  انتقاد از مديران سايپا

او ھمچنين از رئيس قوه قضائيه ايران خواسته بود که شعبه ويژه ای را مامور رسيدگی به "تخلفات" شرکت سايپا کند تا 
  "جلوی ضايع شدن حقوق سھامداران و مصرف کنندگان گرفته شود." 

ئيس ھيات مديره و مدير بازرسی سايپا توسط قوه قضائيه بازداشت شدند اما با آقای قاضی پور، گفته است که پيش از اين ر
  ميليارد تومانی آزاد شدند.  ۶قيد وثيقه 

  به گفته آقای قاضی پور يکی از مديرانی که با وثيقه آزاد است، اخراج شده و ديگری موقتا مشغول کار است.

تحقيق تفحص از سايپا مديران اين شرکت را به "گردن کلفتی در برابر مجلس" متھم کرده و گفته است که اين رئيس ھيات 
  افراد از ابتدای تحقيق و تفحص با مجلس ھمکاری نکردند. 

آقای قاضی پور "عدم نصب اطالعيه درخواستی ھيات در محوطه سايپا برای اعالم شکايت و دادن اطالعات توسط افراد 
ع، عدم پاسخگويی به مکاتبات ھيات، عدم ھمکاری و عالم اطالعات مالی برای ارائه به حسابرسان قانونی" را از مطل

  جمله موارد عدم ھمکاری شرکت سايپا توصيف کرده است. 
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رئيس ھيات تحقيق و تفحص مجلس از سايپا گفته است: "مجلس گردن گردن کلفت ھا را که مقابل قانون و مردم بايستند 
  ی شکند."م

  "سايپا شکايت می کند"

ساعاتی پس از انتشار گفته ھای رئيس ھيات تحقيق و تفحص از سايپا، اين شرکت "کل مطالب ذکر شده" از قول نادر 
  قاضی پور در رسانه ھا را "کذب، خالف واقع، تھمت و موجب تشويش اذھان عمومی" خواند. 

ه در مرجع قضايی عليه آقای قاضی پور اقدام خواھد کرد و به موازات سايپا اعالم کرده که نسبت به طرح شکايت جداگان
  و ھيات رئيسه مجلس نيز ارجاع خواھد داد.  ٩٠آن موضوع را به کميسيون اصل 

ايرنا، خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی از قول مديران شرکت سايپا گفته "اختصاص يک اتاق به اعضای کميته تحقيق 
ر محوطه شرکت و ھمکاری شرکت ھای گروه، از درخواست ھای مطرح شده توسط کميته و تفحص، نصب اعالميه د

  تحقيق و تفحص بوده که اين درخواست ھا از سوی مديران سايپا اجابت شده است." 

مجلس ايران در خرداد ماه سال جاری و برای بررسی "شرايط رقابتی در واگذاری سھام شرکت خودروسازی سايپا و 
  و جابه جايی سھام" اين شرکت رای به انجام تحقيق و تفحص از سايپا داد.  نحوه واگذاری

بر اساس آيين نامه داخلی مجلس ايران تحقيق و تفحص در مواردی که به تصويب مجلس رسيده، بايد در طی يک دوره 
  ماھه به نتيجه برسد. اين مھلت با تاييد ھيات رئيسه تا شش ماه ديگر ھم قابل تمديد است.  شش
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