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يرانی ھم نھا سبب قطع صالحيت تشخيص منفعت برای جامعه اآ>  وقطع تابعيت ايرانی بشرحی که فوقا عرض شد
نھا آ ميشود وصالحيت تشخيص منفعت جامعه که ازشرائط الزم ھرپيشنھادسياسی وياجتماعی است بطور طبيعی از

گان منشور) سلب شده است  لذا ماھيت حقوقی واعتباری منشورشورا درحد عمل فضولی کسانی است که  امضاکنن(
   ١. ن ندارند مداخله کرده اندآ که رابطه تابعيتی بامردم کشوری  درحقوق وحاکميت ملی

گاه نيستند يعني آنجا كه نميتوان گفت كه امضا كنندگان منشوربه اصل كلي باال آ از
نها مقدم آنان نسبت به كشورتابعيت دوم آت وخيرانديشي ميدانند كه مصلح

 ،نموده اند نراآبرمصلحت ومنفعت كشوري است كه سالهاي سال است ترك تابعيت 
امضا  مريكا براي تجزيه كشورآراستاي سياست  در لذا صحبت هاي اينكه منشور

    .جاي توجه حساسي رابخود ميگيرد است  شده

ومردم باغيرت ايران  باتمام حدت  ت ووطن پرستاميدوارم حقوقدانان ناسيوناليس
حركت  وكوشش ازهم اكنون به كمك استقالل وتماميت ارضي ايران برخاسته ومانع

    .اين نكبت بزرگ وتاريخي گردند وشاخه سازي

  
 

                                                            
اين نکتبه حقوقی بسيار، بسيار پر اھميت است. بارھانوشته ايم، ھر آنکس که تابعيت کشور ديگری را با رغبت پذيرفته  - ١

مگر از تابعيت کشور مبدا خارج شده  ،نمی دھند دوگانه تابعيت ايران را ترک کرده است (بسياری کشور ھا تابعيتاست، و
را ترک کرده است و قانونی را ھم بعنوان قانون اساسی کشور ايران نپذيرفته باشد و متمم آن ١٩٠۶قانون اساسی  باشند)،

که به تابعيت آن در آمده است قرار دارد و اگر بطور نمونه تابعيت آمريکا را پذيرفته باشد، در  مسلما تابع قانون کشور مقصد
يک آمريکايی، کانادای، استراليايی، انگليسی يا آلمانی وو حق ت آمريکا را دارد و آن صورت ايرانی محسوب نشده و تنھا تابعي
متوجه نمی شويد با يک وکيل مھاجرت که آشنايی کامل به امور داشته اگر  –تمام. دخالت در امور داخلی ايران را ندارد. نقطه 
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