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م ھمه ارائه دھد که ھم مستند باشد وھ بسيار دشواروبل غيرممکن است که انسان تحقيقی را
   .ذوق وبرداشت افراد ازنوشته ھايکسان نيست ومتقاوت است .راضی سازد خوانندگان را

  ودرادرترازو مينھدـــــــــذوق خ    ندــرکه تاليفی بھرعنوان کــــھ

  اھين گھی سرميزندــــبيگمان ش    سند مشتریــرازوی پــــــــدرت

که  اب بحث تحقيقی تابعيت نگذاريدبه حس سردرگمی مبارزه را خواھش دارمدراين فرصت مناسب 
ه باروت ککه بتواند چون بش دا ھم درسطحی نيستھ ونوشته ،سردرگمی مبارزه مقوله ديگری است

ورد آ به حرکت در درحاليکه تحريرات سی وچند ساله نتوانسته مبارزه را متالشی کند مبارزه را
   ازبين ببرد؟ نراآ چگونه ممکن است اين نيمچه باقی مانده از

  يح اضافي توض

يعنی به دالئل  ،نيست االجرا ھست چون قانون ميباشد ولی ممکن االجرا نکه الزمآ برخی قوانين با
ن ھمان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطيت آ اجرائی قرارندارد نمونه بارز گوناگونی درمحور

 ايد درش ،اجرائی قرارندارد قانون تابعيت ايران ھم دررديف ھمان قوانينی است که درمحور ،است
 ن قانون تابعيت کشورآ طول مشروطيت ايران بندرت موردی باشد که شخصی برسم مقرر در

   .ديگری راقبول کرده باشد

، تابعيت کسانيکه بدون رعايت قانون تابعيت ١٣٠٨حسب ماده چھاردھم قانون تابعيت سال 
يه اموال غيرمنقول نھا پذيرفته نميشود ولی کلآقبول کنند درعين اينکه تابعيت دوم  کشورديگری را

   .ن به شخص داده ميشودآنظارت دادستان فروخته ميشود ووجه  نھا باآ

بوسيله جمھوری ١۴ديده ايد که نسبت به يک ايرانی دارای تابعيت دوگانه ماده  يا شنيده ايد وياآ
  اجراشده باشد؟ اسالمی 

احت قانون دوران سلطنت شاھنشاه ايران ونه درحکومت غاصب جمھوری اسالمی به صر نه در
اشتغال به مقامات دولتی محرومند جامه اجرائی داده نشده  تابعيت که دارندگان تابعيت دوگانه از

    .است

انگليسی   ھمين ديروز خبرگزاری فرانسه خبرداد که دادستان جمھوری اسالمی ازتابعيت دوگانه
مريکائی است خودرابعنوان آاميراحمدی که دارای تابعيت [ھوشنگ]  –شيمی خبرداد مديرعامل پترو

خاوری باداشتن تابعيت کانادائی رياست بانک  - کانديدای رياست جمھوری ايران معرفی کرده است 
   ١. راعھده داربود

دولتمردان جمھوری اسالمی تابعيت ھای چند گانه دارند مقصود  قرائن نشان ميدھد که بسياری از
اجرائی خارج  محور ن ازآست که قانون تابعيت خاصه بخش تابعيت اکتسابی ازاشاره باال اين ا

 با موقعيت حيثيتی وروحی قراردھد و در فنومنی نيست که مبارزين را ،بنابراين مسئله تابعيت ،است
ھمه چيزبه وضع  زادی ايران ورفع تسلط غاصبانه ازھويت ايران ودرکالمی روشن رفع اضطرارآ

عيت ھای خارجی وياپناھنده شدن به کشورھا ھمه زائيده قبول تاب ،عادی برخواھد گشت

                                                            
ابراھيم  شاپور بختيار تابعيت فرانسه را داشت و نخست وزير شد. - مصدق تابعيت سوييس را داشت ونخست وزير بود درگذشته محمد -  ١

 ک- ح يزدی تابعيت آمريکا را داشت وزير خارجه رژيم غاصب شد.
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 ناچار اضطراروناچاری وتشويش ونگرانی است وھم درحقوق مدرن وھم درحقوق اسالمی مضطر و
  ازگناه وتخلف است  مولوی دراين باره بيتی دارد که باتفاق ميخوانيم  مبرا

           دمی مردار خواربالئيمان بسته نيکان زاضطرار       زاضطراراست مر            

    

 


