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ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﯽ – ﺑﯽ – ﺳﯽ

ﺷﻤﺸﯿﺮ داﻣﺎﮐﻠﺲ
اﻣﯾرﻓﯾض -ﺣﻘوﻗدان
ﺑطورﯾﮑﮫ اﺧﺑﺎر ﻣﻧﺗﺷره ﻣﯾﮕوﯾد؛ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ  ۱۵۲ﺗن از ﮐﺎر ﻣﻧدان ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ را در اﯾران ﻣﻣﻧوع
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرده ودوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ھم ﺿﻣن اﻋﺗراض و در واﮐﻧش ﺑﮫ اﯾن اﻗدام ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ وﻋده اﻓزاﯾش
ﻓﺷﺎر در ﺟﮭت رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ داده اﺳت.
ﭘﯿﺶ درآﻣﺪي ﺑﺮاي ﭘﺲ درآﻣﺪي ﺑﺴﯿﺎرﺑﺰرگ
اﻗدام ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻣﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐردن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﮫ دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت دوﮔﺎﻧﮫ
ھﺳﺗﻧد ﯾﮏ اﻗدام ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﻗﺑل وﺑﻌد ازﺷورش  ۵۷اﺳت؛ و اﺻوﻻ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ اﯾران ﮐﮫ درزﻣﺎن ﺳﻠطﻧت رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺑﯾر ﺑﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس رﺳﯾد ﻣﺎده ھﺷﺗم آن ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺗﺑﺎع ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت اﻗﺗﺑﺎس وﺗرﺟﻣﮫ از ﺑﻧد دوم ﻣﺎده ﺳوم ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﻓراﻧﺳﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن
ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ دارﻧدﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻣﺿﺎﻋف اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮑﯾت در اﯾران را ﻧﻣﯾدھد ،و ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت آﻧﮭﺎ
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﺳﮑوﻧت وﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﮐﺳب اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗواﻣﺎ ازﺳوی اداره ﮐل ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و وزارت ﺧﺎرﺟﮫ وﻣﻘﺎﻣﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺷور ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷود اﻣﮑﺎن دارد؛
و در ﻣواردی ﮐﻼ دارﻧده ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﯾش از ۲۰۰۰ﯾﺎ  ۱۰۰۰ﻣﺗرﻣرﺑﻊ )ﯾﺎدم ﻧﯾﺳت( ﻣﻠﮏ
در اﯾران داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ آﻧﮭم ﺑﮫ ﺷرط ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل.
ﻣﻘﺻود ازﻣﻣﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑودن ﺑﺎ ﻣﺻﺎدره اﻣوال ﺗﻔﺎوت دارد؛ ﻣﻣﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ازﻋﻧوان آن
ﺑر ﻣﯾﺂﯾد ﻣﺎﻟﮏ از طرﯾق دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ازﻧﻘل واﻧﺗﻘﺎﻻت ﻣﻠﮏ ﻣﺣروم ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ ﺑﮑﺎر او رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود.
ﺷﻤﺸﯿﺮ داﻣﺎﮐﻠﺲ
اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺗﺑﺎع ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ھﻣﺎن ﺷﻣﺷﯾر ﻣﻌروف داﻣﺎﮐﻠس
اﺳت ﮐﮫ ھرﻟﺣظﮫ دراﺛراﺷﺗﺑﺎه وﯾﺎﺧطﺎﺋﯽ ﺑرﺳراﻧﺳﺎن ﻓرود ﻣﯾﺂﯾد.
ﺗﺻورﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﮔرﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﮐﻼن ازﺟﻣﻠﮫ داﺳﺗﺎن ﺧﺎوری ﭘﯾش ﻧﻣﯾﺂﻣد ﺷﺎﯾد ھم ﭘﯾش در
آﻣد اﺳﺗﻔﺎده ازﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ وﯾﺎ اﯾراﻧﯾﺎن دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻣﺿﺎﻋف ﭘﯾش ﻧﻣﯾﺂﻣد ،و ﺷﺎﯾد
ھم ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده ازﻗﺎﻧون ﻣزﺑورﺑﺧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺑﺻورت ﯾﮏ ﺳﻼح ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺣﺗﯽ
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ﻣﻠﯽ را ﺑﺗوان ازﺳﯾﺎﺳت ھﺎ اﺧﯾر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود ﮔرﻓت ،ﮐﮫ اﯾن دوﻣﯽ ﺑظﺎھر
ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت.
آﻗﺎی ﺣﺳﯾن ﻧﻘوی ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺳﺧﻧﮕوی ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ درﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸دﯾﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۵ﮔﻔت
»اﯾراﻧﯾﺎن دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت دوﮔﺎﻧﮫ ﺣق داﺷﺗن ﻣﻠﮏ دراﯾران را ﻧدارﻧد«.
اظﮭﺎرﻧظر ﺣﺳﯾن ﻧﻘوی ﮐﮫ ﺗﮑرارﻗﺎﻧون ﺑود ،ﭼﻧدان ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷد؛ ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻗدام ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ھم ازﺳوی اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج ازﮐﺷور ﭼﻧدان ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷد و واﮐﻧش وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﮕﻠﯾس ھم ﺗﺎ ﺑﺧواھﯽ ﻣﺳﺧره و زﯾر ﺳوال اﺳت ﭼرا ﮐﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
>ﻣﺎھم ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﻓﺷﺎرﺣﻘوق ﺑﺷری را ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯾدھﯾم<.
ﻣﻌﻧﺎی واﮐﻧش وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﮕﻠﯾس اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ازﻣواردی ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷروزارت ﺧﺎرﺟﮫ
اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺣﻣل آﻧرا ﻧدارد وﻧﺎﭼﺎرﺑﮫ واﮐﻧش ﻣﯾﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎ ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ اﺟرا
ﺑﮕذارﻧد آﻧﮭم ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ازﺣﻘوق ﻧﺎﺷﯾﮫ ازﺣق ﺣﺎﮐﯾﻣت آن ﮐﺷورھﺎﺳت.
ﺷﮕﺮد ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﮕرد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﭘﮭﻧﮫ ھﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣﺎده  ۹۸۹ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ اﺳﺗوارﺷده اﺳت .ﺑﮭﺗراﺳت ازﻣﺗن
آن ﻣﺎده ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾم ﺗﺎ راﺣت ﺗر ﺑﮫ ﺷﮕرد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﺳﯾم.
ﻣﺎده ﻣزﺑور ﭼﻧﯾن اﺳت:
]]ھرﺗﺑﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدون رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲۸۰ﺷﻣﺳﯽ
ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ او ﮐﺎن ﻟم ﯾﮑن ﺑوده وﺗﺑﻌﮫ اﯾران
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود وﻟﯽ درﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﻠﯾﮫ اﻣوال ﻏﯾرﻣﻧﻘول او ﺑﺎ ﻧظﺎرت ﻣدﻋﯽ اﻟﻌﻣوم
ﻣﺣل ﺑﮫ ﻓروش رﺳﯾده وﭘس ازوﺿﻊ ﻣﺧﺎرج ﻓروش ﻗﯾﻣت آن ﺑﮫ او داده ﻣﯾﺷود
و ﺑﻌﻼوه از اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ وزارت وﻣﻌﺎوﻧت وزارت وﻋﺿوﯾت درﻣﺟﺎﻟس ﻣﻘﻧﻧﮫ
واﻧﺟﻣن ھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ وﺑﻠدی وھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺎﻏل دوﻟﺗﯽ ﻣﺣروم ﺧواھد ﺑود[[.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﻗﺎﻧون ﻣزﺑور ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ودﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ او ﺑﺎزﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ھراﯾراﻧﯽ
ﺧﺎرج ازﮐﺷور ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻣﺿﺎﻋف اﺳت را ﻣﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﻧﻣﺎﯾد وﻣﺗﻌﺎﻗﯾﺎ اﻣوال ﻏﯾر
ﻣﻧﻘول آن اﯾراﻧﯽ را ﺑﺎ ﻧظﺎرت ﻣدﻋﯽ اﻟﻌﻣوم )ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻔروﺷد ،و در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻋواﻣل
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از اﯾن طرﯾق روی داراﺋﯽ ھﺎی اﯾراﻧﯾﺎن ﺧواھﻧد اﻓﺗﺎد ،و اﻣوال ﻏﯾرﻣﻧﻘول آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎزل و اﺟرای ﻗﺎﻧون  ۵درﺻد ﺑﮭﺎ ﺑﻣﻧظور ﻧﮕﮭداری آن ﮐﮫ درﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺗﺻوﯾب
رﺳﯾده ﭼﻧدر ﻏﺎز ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده را آﻧﮭم اﮔر اﯾراﻧﯽ ﻣزﺑور ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾران ﺑﯾﺎﯾد ﺑﮫ او ﺑدھﻧد.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺎزه وﺣﻖ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﺶ راﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ دوﻟﺖ اﺳﺖ
و ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ دوﻟت درﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؛ و اﻣﺛﺎل ﻧﺎطق ﻧوری ھﺎ ﭼﮫ ﺗﻌداد ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻت
ﺑرای ﭼﭘﺎول اﻣوال ﻣردم ازطرﯾق ﺣﮑم دوﻟت ھﺳﺗﻧد.
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دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ ﻃﺮح
** ﻧﻣﯾﺗوان ﺗﺻورﮐرد ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎده  ۹۸۹ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ را درﻣورد ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾراﻧﯾﺎن دارای
ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻣﺿﺎﻋف ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد ،زﯾرا اوﻻ ﮔروه ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣﻼھﺎ وﻋواﻣل ﺣﮑوﻣﺗﯽ دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت ھﺎی
ﻣظﺎﻋف ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،و از ﺳوئ دﯾﮕر دﺷواراﺳت ﺗﺎ  ۵ﯾﺎ  ۶ﻣﯾﻠﯾون اﯾراﻧﯽ ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج از ﮐﺷور را ﻣﺷﻣول
ﻣﺎده ﻣزﺑور ﺳﺎﺧت.
** از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ اﺟرای ﻣﺎده  ۹۸۹ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﺗﻔﺎوت دارد ﯾﻌﻧﯽ اﺟرای ﻣﺎده ﻣزﺑور
ﻣﺗﺿﻣن ﺧﻠﻊ ﯾد از اﯾراﻧﯽ واﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻓروش واﻣﺛﺎل آﻧﮭﺎﺳت واﯾن ﻣﺳﺎﺋل زﻣﺎن ﮔﯾر وﮐﺎری ﺳﻧﮕﯾن
ﺧواھد ﺑود ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﻣﻣﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳﺎﺧﺗن اﯾراﻧﯾﺎن دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت دوﮔﺎﻧﮫ ﺳﻧﮓ
ﻣورد ﻧظرش را ﺧواھد اﻧداﺧت ،و ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺷود ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن
ﺧﺎرج ازﮐﺷور وﺣﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ داﺧل ﮐﺷور ھﺳﺗﻧد ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻏﯾرﻣﻧﻘول ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ ﻋدم داﺷﺗن
ﺗﺎﺑﻌﯾت دوﮔﺎﻧﮫ را اراﺋﮫ دھﻧد؛ ھﻣﯾن ﺳﻧﮓ ﻧوﻋﯽ اﻧﺗزاع ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻓراد اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ و دردﺳر
وﺗﺑﻌﺎت آن ﻧﯾﺳت.
** اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺳﺑب ﻧزول ﻗﯾﻣت اﻣﻼک و رﮐود ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧواھد ﺷد ودرﻧﮭﺎﯾت ﯾﮏ ﺗﺷوﯾش
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﺳراﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج ازﮐﺷور ﻓرو ﺧواھد رﯾﺧت.
** ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازاﯾن ﺣرﺑﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﺑدھد
ﮐﮫ اﮔر در ﺻف ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻗرارﮔﯾرﻧد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ داراﺋﯽ ھﺎ آﻧﺎن ﺿﺎﻣن اﻗداﻣﺎت وﻣﺧﺎﻟﻔت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت.
** ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺳﻣت آﺧرﻣﺎده  ۹۸۹ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﯾﮏ ﺗﺳوﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ
از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑوده وﻣﺷﺎﻏل دوﻟﺗﯽ را در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﯾدک ﻣﯾﮑﺷﻧد ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد
واﯾن اﻣری اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ دردوﻟت روﺣﺎﻧﯽ ﺑوده وھﺳت.
** درﺟرﯾﺎن ﺷورش  ۵۷ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣواﻟﯽ ازطرﻓداران وﻧزدﯾﮑﺎن ﺷﺎه را ﺑﮫ دوﻟت ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑردﻧد
ﺣق ﺗﻘدﻣﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ درﺗﺻرف ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن اﻣوال ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﻣد )ﻧﺎطق ﻧوری ﺑدﻋت ﮔذار اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑوده
اﺳت( و در ﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن اﻣرﺧﻼف ﻗﺎﻧون واﺧﻼق ﺑﺻورت ﺳﻧﺗﯽ درﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ درآﻣده اﺳت .ﺑﻧﺎ
ﺑراﯾن ﺑرروال ھﻣﯾن ﺳﻧت ،اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج ازﮐﺷور ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾت دوم ﺧودﺷﺎن اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯾدادﻧد
ورﻋﺎﯾت ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری را ﻻزم ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد؛ ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﺧطر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ھم وﻻﯾﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
آﮔﺎھﯽ واﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﻣوﯾد ﺗﺎﺑﻌﯾت دوم اﻓراد اﺳت اﺳﺑﺎب ﻣزاﺣﻣت ھﺎﺋﯽ ﺑرای آﻧﺎن ﻓراھم آورﻧد.
** ﺧطرﻓﻘط ازﻧﺎﺣﯾﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑرای اﯾراﻧﯾﺎن دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻣﺿﺎﻋف ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ آژاﻧس ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣواﻗﻌﯽ ﺧودرا دراﺧﺗﯾﺎردوﻟت ھﺎ ﻗرارﻣﯾدھﻧد ﺧطر ﺑزرﮔﺗری اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎﯾﻣﻠﮑﯽ اﯾراﻧﯾﺎن
دارای ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻣرﯾﮑﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد.
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** ﻣﯾﺗوان اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ را ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج ازﮐﺷورﻋﻣﻼ درﮔروﮔﺎن ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗرارﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ اﻣوال ﻏﯾرﻣﻧﻘول وﻧﯾز ﺳﻠب ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻧﮭﺎ از اﺑزاری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺻل ﮔروﮔﺎن
ﺑودن آﻧﮭﺎ را اﻗﺗدارﻣﯾدھد.
راه ﮐﺎر
اﯾن ﺗﺣرﯾر درﻣﻘﺎم اراﺋﮫ ﯾﮏ راھﮑﺎر ﻣﻧطﻘﯽ وﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺳد ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﺗﻌرض ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت؛
و اﮔر اﺷﺎراﺗﯽ دارد ﺑرای ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺑودن ﺗﺣرﯾر واﺣﺗﻣﺎﻻ ﭘﯾﮕری ﺣﻘوﻗداﻧﺎن وﺗوﺟﮫ اﯾراﻧﯾﺎن اﺳت.
** ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ دوﻟت ھﺎی ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﻗﺑول ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻧﮭﺎ را ﮐرده اﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺣﻘوق ﺑﯾن
اﻟﻣﻠل ﻣوظف ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺣﻘوق وﻣﺎﻟﮑﯾت اﻓراد ﺗﺑﻌﮫ ﮐﺷور ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا دوﻟت ھﺎی آن ﮐﺷورھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﯾوان دادﮔﺳﺗری ﻻھﮫ ازﺟﺎﻧب اﺗﺑﺎع ﺧود داد ﺧواھﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺗوﻗف اﺟرای ﻣﺎده  ۹۸۹ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
** ﺑﻧظر ﻧﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺗواﻧﻧد درﻣﺣﺎﮐم داﺧﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺷرﺣﯽ
ﮐﮫ ﻋرض ﺷد دادﺧواھﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﻋﻼوه ﺑرﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎظرﮐﮫ ھﻣﮕﺎن از آن آﮔﺎھﯾم اﺻل  ۴۱ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾزﻗﺑول ﺗﺎﺑﻌﯾت دوم را از اﺳﺑﺎب ﺳﻠب ﺗﺎﺑﻌﯾت اﯾران داﻧﺳﺗﮫ اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺟرای
اﺻل ﻣزﺑور ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾت او ﻟﻐو ﺷده اﺳت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯾﮕذارد.
ﻓراﻣوش ﻧﺷود ﮐﮫ اﺻل  ۴۱ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾرﺑﻧد دوم ﻣﺎده ۱۵اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق
ﺑﺷراﺳت.
********

