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  صالحيت  سياسی
  حقوقدان -اميرفيض

نجلس درپی تشکيل اتحاديه ويا چيزی شبيه آايرانيان مقيم لوس  از گروھیيد آوشايعات برمي اخبار نطور که ازآ
فکرخوبی است شايد سی وچند سال است که ايرانيان کوشش   .سياسی ھستند ھای رابطه با فعاليت ن درآبه 

  شده سريعا متوقف گرديدهميکنند که به اين فکرعمل  بشود ولی ميدانيم که نشده وھرگاه ھم که قدمی برداشته 
   .وبه تشتت ودوگانگی افزوده است

ندارد ومايل است به بحثی انجام کارھای گروھی  اين تحرير عالقه ای به ورود علت عدم موفقيت ايرانيان در
   .قايان درتدارک اتحاديه برای کارھای سياسی استآن صالحيت سياسی آ و بسياراساسی نزديک شود

صالحيت اختياری است که قانون به اشخاص ميدھد  وازجمله است صالحيتی که به دادگاه ھا برای رسيدگی به 
  .تقاضای مراجعين مقرر ميدارد

صالحيت  مقصود از ؛صالحيت ذاتی استصالحيت انواع متعددی دارد که نوع مھم ومورد استفاده اين تحرير 
ع مترتب واق در ذاتی ھمانطورکه ازعنوانش دانسته ميشود صالحيتی است که قابل تغيير دادن وجابجائی نيست و

   .انيکی جامعه استبرنظم عمومی وازقواعد ارگ

اھميت اين نوع  د که افراد کشورھا درامورسياسی کشورھای ديگر دخالت کنندصالحيت ذاتی اجازه نميدھ
  .ن تاکيد شده است (کنوانسيون ديپلمات ھا)آنوانسيونھای بين المللی نيز به ــن است که درکآ صالحيت در

 کشور امور نميتوانند در مريکاآبعلت داشتن تابعيت ايرانيانی که دراتحاديه ويا مجمع مزبور شرکت ميکنند 
بين  نجاست که درھرموردی که اختالف منافعیآه محدوده اين منع تا ب ؛ديگری ازجمله ايران دخالت نمايند

  .(به سوگند تابعيت رجوع شود)نان خارج است آيد ازمحدوده صالحيت آمريکا وايران باشد ويا بوجود آ

 لمان وآ ؛ھميت ملی وميھنی ميدھندتقريبا ھمه کشورھای جھان به مسئله تابعت ھای دوگانه ويا چند گانه ا
وکالی مجلس استراليا بعلت  ازتن   دو ؛استراليا واطريش سخت پابندی خودشان را به اين اصل نشان داده اند

   .استعفا داده اندناچار داشتن تابعيت دوگانه 

داشتن تابعيت صيانت جامعه ايرانی را با 898قانون مدنی ايران که درزمان مشروطيت بتصويب رسيد درماده 
دوگانه  مغايردانسته است  و تصدی اموردولتی ومملکتی رابرای دارندگان تابعيت مضاعف ويا تابعيت دوم 

   .ممنوع ساخته است

 نه سياسی ؛محدوده کاراتحاديه ويا شخصيت حقوقی مورد نظر محدود به فعاليت ھای حقوق بشری است
مريکا آن برتعارض حقوق ايران و آيری طرح وبرنامه ای که شمول گمريکا ويا پيآ وھرگونه دريافت کمک از

  .اسباب خيانت به صيانت وحاکميت ملت ايران  خواھدبود باشد بی اعتبار واز

  اعضای متھم وبدنام
 مريکا ھستندآعلنی صدای  که يا حقوق بگيرمده آاين کارشده اند نام کسانی دراسامی اشخاص که پيشقدم به 

نھا آ سی مبارزه  عباراتی بنام دراسناد سيا  و ت به ايران سخت فعالندمريکا نسبآيا درجھت سياست خارجی  و
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ن جمع ھمکاری آ وی مشخصات سياسی جمعی باشدکه اين افراد درلروزنامه ھايشان درج است که ميتواند تاب در
  .نھاستآودرکالمی روشن شعارھائی است که معرف   ويا حضور دارند

ميشنوم  نھم درسرمقاله اش <وقتی صدای بوش راآ ؛ن حضرت کسی است که درروزنامه اش نوشتآ از یيک
يا چنين آ ،<چرا ايرانيان بوش را دوست دارند> ؛ومقاله اش شامل اين است که >اشک درچشمانم ظاھرميگردد

  مريکا دارد؟؟آشخصی صالحيت مداخله درحقوق سياسی ملت ايران را نسبت به 

  ريکائی به چنين مقاالت چاپلوسانه ازبوش مبادرت کرده است؟مآيا ھيچ آ

 مريکا باآمريکا خواھد ديد که آ ،نمريکا به ايراآ<درصورت حمله  :نجلسی نوشتآقايان لوس آيکی ازھمين 
وپس ازتشريح سياست کشور نتيجه گرفت  عصرامروز)  3725( ؛چه استقبالی ازمردم ايران روبرو خواھدشد

  .مريکاست)آکه (ايران سھم 

مريکا بعنوان ناجی به آ<اگر :مريکائی ھم گفتآن بن مقاله مايکل ليدآ جالب اينجاست که چند روز بعد ازانتشار
  .>ايران حمله کند با استقبال مردم ايران مواجه ميگردد

نجلسی ھا ھم ھست ونامش اول جريان اتحاديه  ديده شده  آقای محترم که چشم وچراع مطبوعات لوس آھمين 
کشی کند اما اگرھم  مريکا نميخواھد به ايران لشگرآدرصد مردم ايران علنا ميگويند ماميدانيم که  90نوشت 

   .غذا ميدھيمجاونھا درخانه ھای خود آلشگرکشی کند ما به سربازان 

  موقعيت حقوقی اتحاديه

صالحيت دخالت رای حقوقی کسانی که نسبت به موضوعی قبال اظھارنظرکرده اند آنجا که طبق آ از 
طريق نسبت به  لذا تمامی کسانی که بھر ،واظھارنظررسمی ويا جمعی را نسبت به ھمان مورد ندارند

مريکا اظھارنظر يکطرفه کرده اند نميتوانند عضويت اتحاديه مزبور ويا دخالت آ مسائل ايران و
   .مريکا را داشته باشندآ درکارسياسی ايران و

ه حمله نظامی به ايران کرده ويا ميکنند دردائره اتھام ايجاد استعداد نظامی مريکا را ترغيب بآکسانی که  
  .نھا سلب ميگرددآ وسياسی برای بيگانه قرارداشته وصالحيت کارسياسی از

 مريکا ميباشند وآ(تابعيت دوم) درحکم افراد وشھروندان ،مريکا ھستندآايرانيانی که دارای تابعيت  
تصميمی  ھر که تابعيت مقدم را دارند زير سوال است  و کشورديگرحتی کشوری امور در اننآدخالت 

ناموجه وباطل  نان بوده آبرخالف سوگند شھروندی مريکا باشدآکه گرفته شود اگربرخالف منافع 
  .محسوب ميگردد

 مريکا خوب ميداند که ازآزيرا  مريکا نداردآتصوراين است که برنامه مزبور ارتباطی به سياست  
 از ؛مريکا ھستند چگونه استفاده بکند وسالھا ھم کرده استآمريکا که دارای تابعيت آرانيان مقيم اي
<ھرتصميمی که  :اتحاديه درسرمقاله روزنامه اش نوشت کی ازھمين حضرات دست اندرکارنجا که يآ
ولفت وليس مريکا نسبت به ايران داشته باشد بايد با ما وارد صحبت شود> قضيه متوجه سھم خواھی آ

  .است


