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  طرح تحریم خودی ها
    حقوقدان - اميرفيض  

وامکاناتی وبصيرت  اينجانب ماموريت يافتم تاطرح حاضر راتنظيم وحضوراعليحضرت تقديم دارم تامعظم له باموقعيت  
  .نرادرمسيراجراقراردھندآ، ھبران وقانونگزان کشورھادارندکه درتماس بار

  طـــــــرح
نظربه و د واعالميه جھانی حقوق بشراستھدف انسانی سازمان ملل متح ،نظربه اينکه  صيانت جوامع بشری بطورکلی

 نظربه اينکهشکاراز ثروت جامعه ايرانی است وآسه ميليارد دالری ايران يک چپاول وغارت  گاينکه اختالس بزر
نھا دارای تابعيت مضاعف بوده که اين خود از اسباب اين آعاملين اين غارت وچپاول کارمندان دولت بوده وبرخی از 

وحق وانصاف حکم ميکند که يک تصفيه کلی وعمومی نسبت به کارکنان دولت ايران که شناخته شده است غارت عظيم 
  دارای تابعيت مضاعف ميباشند صورت گيرد لــــدا:

خواستاراست که اسامی شخصيت ھای دولتی وحکومتی ايران راکه دارای  وجامعه جھانی ح ازمسؤلين کشورھااين طر
  .تابعيت دوم کشورشان ھستند اعالم نمايند

  مشروعیت این درخواست

   :مشروعيت اين درخواست راموارد زيرضامن است

ت دوگانه اشخاص رسما اعالم کرد که سخنگوی وزارت خارجه ايران دوباردرھمين ماه اکتبر دررابطه باتابعي -١
اين موضوع که چه کسانی تابعيت دوگانه دارند درحال بررسی است واگراطالعاتی دررابطه باتابعيت دوگانه <

  يد به ارکان مربوطه احاله خواھد شد>آبرخی از مسئوالن بدست 

وبه طرح  استازکشورھای ديگرپيگيری درخواست وزارت خارجه جمھوری اسالمی  ،بنابراين ماھيت طرح تقديمی
  .مشروعيت ميدھد

است  ٩٨٩مبنای قانونی دارد يعنی اجرای قانون تابعيت ايران ماده  ،درخواست وزارت امورخارجه ايران -٢
برای دولت ايران ودرخواست رسمی ايران ودرخواست وزارت خارجه ايران امراداری نيست بلکه الزام قانونی 

   .از دول خارجه است
نرامقررکرده آحکم محرمانه بودن  ،ن مخفی است ونه قانونآعيت دوم افراد امرمخفی نيست نه تشريفات تاب -٣

   .است

  .بنابراين عدم التفات دولتھا به اين طرح نميتواند از مصاديق امور محرمانه تلقی گردد

يران نگران وبه ھمانطور که جامعه جھانی بمناسبت نقض حقوق بشردرايران وتعدی به حقوق معنوی مردم ا -۴
غارت اموال عمومی ملت ايران بوسيله دولت از موارد تعدی به حقوق  ،صدور قطعنامه ھائی مبادرت ميکند

خاوری باداشتن تابعيت کاناد) از اسباب مھمه برنامه ريزی واجرای مردم گرفتار ايران است  وچون قرائن (
   وقوع جرم ھم برخورداراستنيت وجلوگيری از چپاول مملکت وملت است  لذا طرح تقديمی از مراتب انسا
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نجاکه تابعيت مضاعف درقانون ايران جرم محسوب نميشود  لذا معرفی متصديان اموردولتی ايران که دارای آاز -۵
لزوم ترک خدمت مواجه                      ِ تنھا باواکنش قانونی   ھمراه باشد و نميتواند بانگرانی ھائی تابعيت مضاعف ميباشند

اخالقی وانسانی  صيانت  وپاکی جامعه وخدمت گزاران دولت منتھی ميگردد که يک ھمکاری است  واين امر به 
   .ميشود بامردم ايران شناخته دول خارجی

  اميرفيض - به اميد قبول واجرا                                                                                            


