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  بخش پنجم

دن ای  ی  با    ش

  حواشي بركتاب انتخاب زمان
  حقوقدان –امير فيض 

  

  کوتاه شده

است دراين فصل، ازکارهائی که درجريان است وتاکنون عنوان نشده  »اپوزيسيون« هفصل پنجم کتاب انتخاب زمان دربار
 .بود وهمچنين کارهائی که دربرنامه اپوزيسيون است صحبت شده است

*****  

  .حبه دراين فصل بايک سوال وجوابی که به يک ابهام موجود درمبارزه پاسخ ميدهد شروع شده استمصا

واو اضافه کرده که > شماره تلفن اروپاکجاست<چنين است  هنری کسينجرجمله ای دارد که«مصاحبه کننده ميگويد 
ايرانی دراقصی نقاط  ، بامخالفاندتان ميبينمشمارادرخانه خو .ايران بکاربرد همين فرمول راميتوان درمورد اپوزيسيون

  .حتی يک شماره تلفن مشترک ازآنان سراغ ندارم ،دنيا مالقات کرده ام اماهيچ نشان مشترکی وکمترازآن

کشورهای اعليحضرت بنقل از ١٣٧٣درسال  آورده است سخن کسينجر،از بانقل مطلبی راکه مصاحبه کننده - حاشيه
  :خارجيان بمن ميگويند ان چنين گفته اندخارجی درمصاحبه باکيه

  ٧٣ذرآنقل از سنگر           ن کمک کنيمآ، ماچگونه ميتوانيم  به کجاست –آلترناتيوچيست 

سال است که مشکل  ٣٠امروز نيست حدود  که امروز توسط مصاحبه کننده مطرح شده گرفتاری بنابراين مسئله ای
  .اصلی مبارزه اپوزيسون است

  اما پاسخ اعليحضرت

، هرآنچه برای متحد کردن اين نيروهای پراکنده درچهارگوشه جهان ضروری ، اينهاهمه شکل ميگيردشکيبا باشيد«
 ».بسازمی مختلف  اپوزيسيون مرکب ازهمه گرايشها تايک شورايملی درتالش هستم. است  انجام ميدهم

ھ فرداست ، واژه اول شخص م، بسازم، هستم، ميدهمواژه های ف  ا و ص،  ود   ه  کار ی  گا A د                                          ِو دا جام کاری     .د  ا

وقتی بيماری حالش  وخيم بود وپزشک ازاوعيادت ميکرد  باشيد، مراياد روش پزشکهای قديم ايران انداخت  شکيباه واژ
الصبرومفتاح <که  ،شيدشکيبابا= ؟ پزشک ميگفت صبورباشيديا اميدی هستآاز پزشک ميپرسيدند عزيزان بيمار

   .واين  عالمتی بود که بيماررفتنی است .است >الفرج
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براين ميکنم که مبارزه  را حمل> دشکيبا باشي< ارادتمند توصيه اعليحضرت مبنی برخواننده اين تحرير تصورنکند که 
 دند مبارزه اصيلاعليحضرت ازسوگند يادکره سلطنت عدول فرمو ؟ خيرمبارزه درهمان زمانيکهاستدرحال احتضار

استدعادارم «که دادياران درهمان زمان نامه ای برای اعليحضرت ورونوشت  بمن چنانکه يکی ازايران. رد  ـُ ومشروع م
  ».گذارکنيدبرای ختم مبارزه مراسمی بر

بهترين « اينکه استفاده فرموده اند ازجمله> شکيبا<بجای > صبر< درگذشته بارها ازواژه ناگفته نماند که اعليحضرت 
  :  وبازازجمله» ، خودش را ازبين ببردراه اين است که صبرکنيم که رژيم خودش به دست خودش

طالع کليه هموطنان عزيزداخل وخارج کشور خواهم رساند که صبرکنيد من به ا.........هموطنان عزيزم هشيارباشيد «
                     »بی نقشه نباشد و رهائی که ميکنيد بی حسابچگونه دست به اقدامات نهائی بزنيد تاقربانی هائی که ميدهيد وکا

  .کاست ۶۴پيام به ملت ارديبهشت 

  )٧٧مصاحبه راديو ايرانيان سال ( »ودرطی آن باانتخابات آزاد دسات يابد بايد آنقدرصبوربود تاملت باآگاهی«

سال آب درهاونگ بکوبد وملتفت نشود که آن  ٣٠است کسی چگونه  ممکن  –اينجايک سوالی  از خودم  دارم بنده  
ِ کانکريت، نميشود وبازهم بفکر  ،آب ِ هاونگ                            ديد سياسی  اگربا ؛ریآ. باشد )سازگارا(  جديد ودسته هاونگ تازه ای     

  .اين ايران است که درهاونگ بی مسئوليتی کوبيده ميشود نه آب ،ومنطقی نگاه کنيم 

  جستجوي بيشتر

ه من است                                                                                ِ حضرت به سوال  مصاحبه کننده اين است که شماره تلفن اپوزيسيون  هما ن شماره دبيرخان مفهوم پاسخ اعلي
  .ودبيرخانه هم دفترومرکز فعاليت اپوزيسيون است ورهبرويارئيس اپوزيسيون هم من هستم

ان  ميفرمايند واين مبارزه عليه جمهوری اسالمی بيبرای اولين  باراست که ايشان موقعيت ومسئوليت خودشان رادر اين
من ميخواهم نورافکن « ،>بگرديد رهبر انتخاب کنيد<باتذکراتی مانند  ،، تاکنون ماخود شايد يک قدم به جلوباشد چراکه

وامثال آ ن » هرچه اصرارکنيد نه رهبرانتخاب ميکنم ونه رهبری راقبول ميکنم« ،»رهبری را روی ديگران بياندازم
  .روبروبوده ايم

چراکه بارها  ی گرفت ولی ميتوان به فال گرفت          ّ رانميشود جد اخيرشان دراين مصاحبه د اين فرمايشات سوء تفاهم نشو
  .يد اعالم فرموده اند ولی بازتاب  عملی نداشته است                            ّ به قبول وظائف رهبری متعهد ومق راخودشان 

  اينها همه شكل ميگيرد

يروهای پراکنده درگوشه کنارجهان ودوم تشکيل درپاسخ اعليحضرت دوچيزاست يکی متحد کردن ن> اينها<مقصود از 
  .شورائی ازهمه گرايشهای مختلف فکری

  پراكندهمتحد كردن نيروهاي  –اول 

اعليحضرت برای   ۶٠سالاسنادمبارزه نشان ميدهد که ازهمان زمانيکه علی امينی  جبهه نجات ايران  راتشکيل  داد،
سالها اين  . بسيارکوشيدندتيار وجبهه نجات ايران علی  امينی تشکيل يک جبهه  هماهنگ بين نهضت مقاومت ملی بخ

اززبان خودشان  بوجود بياورند نتيجه  تالشهای ايشان  را  که هماهنگی مورد نظرشان را  داشت تالشها ادمه
  :ميخوانيممنتشرشده  >گذشته وآينده<بنام   ١٣٧٨درمصاحبه احمد احرار که درسال 

ظ استقالل خودشان زيرچترواحدی قراربگيرند، به داليل مختلف اين کار آنطور، که بايد باحفقراربود سازمانها هريک «
اصل فکر، درآن . آمد که جامعه ما درزمينه کارسياسی وتشکيالتی گرفتارآنست شوشايد موفقيت پيدانکرد موانعی پي
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لتش هم ساد نگری من بود که ، يک ع، فکربدی نبود، درمرحله اجراآنطورکه اننتظارداشتم اگرپيش نرفتزمان
 ١٢٠صفحه    »اعتقادزيادی به  پيشرفت کارها ازطريق دمکراسی داشتم

  سال به دنبال سراب 18

          ِ                                                                                                     نخست اين دي ن رااداکنم  که عنوان وتيتر باال راازکتاب گذشته  وآينده اعليحضرت گرفته ام که دررابطه باکارنامه مبارزه 
تند جذب مبارزه بشوند، خودشان راکنارکشيده اند ودرداخل هم مردم چون درخارج کسانی که ميتوانس«: اند فرموده

  .وردندآريده شد به سراب روی ب آ بزاميدشان ا

  سال به دنبال سراب 30

، دقت دربيانات اعليحضرت راجع به ناکامی هماهنگی نيروها نشان ميد هد که ايشان بعلت اساسی مشکل رسيده بوده اند
  .>ا ند سی جامعه  ما کردهمشکالت سيا< که اشاره به

مشکالت سياسی توسط افراد ايجاد وهم  –فرهنگی ملت ما، بنام مشکالت سياسی يادکرده اند  واعليحضرت ازعادت ملی 
عادت فرهنگی  ،کوتاه مدت است وهم قابل رفع ولی عادت ملی وفرهنگی راملتها  درطی قرون متمادی بوجود مياورند

رامظهرهمبستگی ملی ميداند نه علی امينی ويارضاپهلوی را واينجاست که چون   پادشاه ،ودينی کهن ماايرانيان
به دنبال  را سال است که هم خودشان وهم مبارزه وهم ملت  ايران ٣٠اعليحضرت اين آب روشن  رانميخواهند به بيينند 

   .رانيان نويد ميدهندبه ماايگری را، باز سراب ديواکنون نيزدرهمين مصاحبه کتاب زمان انتخاب سراب کشيده  اند

 فرمودند بارهاروزنامه های معتبر سالی که اعليحضرت ازناکامی موفقيتشا ن درايجاد همبستگی صحبت ٢٠ظرف 
سال  ٢٠رضاپهلوی دراين «امريکائی واروپائی عدم موفقيت  ايشان رانوشتند ازجمله گزارشگر نيويورک تايمز نوشت 

  »توفيقی  نداشته است بارها ايرانيان رابه اتحاد فراخواند ولی

؟ ايشان  اعليحضرت درمصاحبه بافيگارو درمقابل اين پرسش که آيا جمهوريخواهان به شما خواهند پيوست ۶۵درسال
  .فرمودند تصورنميکنم چون آنهابه يک نظام  وايدالژی ديگری اعتقاد دارند

ولی خارجيان ميدانند که  ،ستفاده ازآن  ندارند، پادشاه مظهرهمبستگی ملی است  اگراعليحضرت تمايلی به احقييقت اينکه
  .تنهاراه وحدت  ايرانيان شاه است

پهلوی بعنوان يک «، مصاحبه کننده گفت داشتبااعليحضرت درگذشته > Peopleپل ــيــپ<درمصاحبه ای که مجله 
  »زيريک پرچم جمع آورداند همه مخالفان جمهوری اسالمی را پادشاه ميتو

طبيعت جامعه ما حساسيت  است خير،کاری وياعدم بصيرت ايشان بوده  بعلت کم تصورنشود که ناکامی درهمبستگی،
رابطه با فعاليت های اجتماعی وهمگرائی ازخود نشان ميدهد وزير فرمان کسی که فاقد هويت های رد واحتياط زيادی را

  .دنميروالهی است  

نويسنده اين نقد درطول سالهای متعدد باتمام کوششهائی که «ازفعاالن جبهه ملی، نوشت  اقای داريوش مجلسی،  
يا آ دکشور موفق به هيچگونه وحدت کلمه نشده ان ، هنوز حتی دوسازمان ازسازمان های جبهه ملی درخارجبکاربردم

  )١٣٨٩ارديبهشت ٢٩کيهان لندن (اين قصوررابايد بحساب شاهزاده پهلوی گذاشت  

  

  انگاريه  ساد
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  .خودشان منظورداشته اند ساده انگارید رادرانجام برنامه همبستگيی  دومين سبب عدم موفقيت  خو اعليحضرت

  سال نبايد ساده انديشی ايشان به واقع گرائی وآشنائی بافرهنگ وسنت ايرانی تبديل شود؟؟ ٣٠يا بعد از آ

  ی چون ايشان ايجاد توهماتی نمينمايد؟؟آيا اين چنين تصويری برای شخصيت

  .به عمرمبارزه وايام ستم جمهوری اسالمی کم  التفات هستندحضرت اشکال قضيه  دراين است که اعلي

  بعنوان دليل

ِ سال  سال وچند ٢٠سال عمريک ملت  ۵٠٠٠درمقابل« دررابطه بارکود مبارزه فرمودند ١٣٧٩درسال  ، نيست زياد   
  ۴۶۵+٣٣٢سنگر       »ما خواهيم جنگيدتاايران قطعه قطعه نشده 

 سال عمرملت  ايران مهم نيست ۵٠٠٠عمرمبارزه که هدررفته وميرود درمقابل  سال ٣٠که البد امروز هم عقيده دارند 
لحظه هاهستند « ولی حقيقت راميتوان دراين سخن بزرگ يافت کهزياد نيست  ۵٠٠٠هم درمقابل  ١٠٠والبته  که 

  »درمبارزه که پيروزی ويا شکست راميسازند

   سخن بزرگ ديگر اينكه

،هاکه پايان يافت خشم .ا بفراموشی ميبرد  گذشت زمان حالت انتقامی راساقط ميکند ياضعيف مينمايدمبارزه ر زمان،«
  .»مبارزه آبکی ميشود وکم کم مبارزه ازحالت وظيفه خارج وبه سرگرمی تبديل ميشود

  .درست حالتی که مبارزه مادارد

  اينكه رسخن بزرگ ديگ 

  »هيچ بدبختی بزرگتر ازآن نيست  که انسان بوطنش برگردد وکسی اورانشناسد«

  شوراي ملي

          .ه گرايشهای مختلف راوعده داده انداعليحضرت تشکيل شورائی ازهم

ازآنجاکه تشکيل شورای مورد نظراعليحضرت مستلزم طی دوران همبستگی است يعنی تبديل سراب به واقعيت  وبه 
نميتوان مالتی  ازآن بدست آورد که قادربه ساختن شورای موردنظرباشد لذا  ،نشدهکانکريت  آب باکوبيدنتا يگری تعبيرد
  .، کاری بيهوده استباره شورای ملی نقد دروبحث 

بمناسبت سالگرد مشروطيت پيام مفصل  ١٣۶٨ ، درسالممکن است بيادشان نباشد ولی برای استحضار اعليحضرت که
وبا  مثبت دهيم  بايد به اين خواست طبيعی ملت پاسخ...........«: مده استآبه ملت ايران دادند درآ ن پيام وروح داری 

گسترده گردهما ئی  حرکت سازمانی وارتباط ميان گرايشهای مختلف سياسی ومسلکی بايد هم اکنون مقدمات  تشکيل يک 
اعالم شود  آرمانهای مشترک برای آينده ايران ن،درآازرهبران، روشنفکران وشخصيتهای آزاديخواه فراهم شود تا

ِ هم  وبراساس آ ن خطوط اصلی مبارزه   ».گانی وپيگيری عليه جمهوری اسالمی  تعيين گردد 

ائتالف حاصل ازاين کنگره، «: ل دبيرخانه بود گفتن زمان مسؤآ قای احمد قريشی کهآه اين پيام آنقدرگيرائی داشت ک
  »رد که برای تعيين رژيم کشور دست به همه پرسی زندرژيم حاکم رامجبورخواهد ک

  >هزاروعده خوبان يکی وفانکند< :اشاره به سابقه باال از اينجهت الزم شد که بهروعده ای دل نبنديم که گفته  اند 
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  مالياپوزيسيون وكمكهاي 

صاحبه طرف پرسش ازانجاکه اعليحضرت خودشان رارئيس اپوزيسيون ميدانند درمورد امکانات مالی هم دراين م
مورد پشتيبانی هيچ حکومتی  ، اپوزيسيون دمکراتيک ايران نبايدازنقطه نظرامکانات مالی«قرارگرفته اندوميفرمايند 

  »..........ی استتحفظ استقالل اپوزيسيون ، نيازی حيا. ،اقراربگيرد

خره اعليحضرت متقاعد شده اند که مبارزه ازاظهارات ايشان راخواندم خيلی به خودم باليدم  که باال هنگاميکه اين قسمت
ن مبارزه وپيروان آن به آنبايدآلوده به حمايت وپشتيبانی خارجيان باشد واگرچنين شد آن مبارزه خريدارايرانی ندارد و

                                                   ً               اين حقيقت راهمه ميدانند حتی خانم کلينتون هم که سابقا  به اين مسئله  بردگی ووابستگی به بيگانگان متهم ميشوند
  .نهالطمه نخوردآکمک ميکنيم که به  ساس توجه  نداشت درهمين هفته گفت مابه مخالفين رژيم ايران طوریح

  :باتفاق ميخوانيم .چيزديگری است بسيارزود گذربود چراکه،  دنباله بياناتشان اما اين بالندگی وخوشحالی

وسائل قدرتمندوقابل  تاکمک کنيد   ؛پاسخ ميگويمدر >رساند چگونه ميتوان بشماياری<درغرب ازمن ميپرسند غالبا«
اما هرگزبرسرحقوق  برفشارهای سياسی واقتصادی خود برجمهوری اسالمی بيفزائيد -ماتکا باداخل کشورايجاد کني

      ٩٠صفحه           »بشرودمکراسی درايران مصالحه نکنيد

ّ ناقض توصيه او  الی آخر،>...........تا وسايل  کمک کنيد<درخواست اعليحضرت ازغرب درعبارت  مقصود . لشان است            
ابراز عقيده فرموده اند که حفظ استقالل اپوزيسيون حياتی است واپوزيسيون نبايد مورد پشتيبانی هيچ دولتی آنجاست که 
ِ نه اپوزيسيون دمکرات  کههنوز بنابراين شايد بتوان گفت. قراربگيرد ن آمورد وعده اعليحضرت  ونه شورای ملی                    

 .به غرب شناسنامه شده استوسرسپردگی آن ابستگی وپيشاپيش  ، دآمدهبوجو

  هزينه مبارزه95%

يا جامعه ايرانی است که هزينه حرکت سياسی آدرمقابل اين سوال که > يونيت دوويو<اعليحضرت درمصاحبه بامجله 
پوشش مالی ماازداخل تامين از% ٩۵اين قسمت بسياری ازهزينه هاراتامين ميکنند و«: شماراتامين ميکند؟ ميفرمايند

  )دناآنراتائيد فرموده  درمصاحبه های بعدی نيز ،توضيح(» ميشود

هزينه % ٩۵ی تبينند باچنين بلند همتی ووطن پرسمردمی که بدون اينکه کوچکترين نوری ازفعاليتهای اعليحضرت ب
نان درجهت تامين آند صدها برابر بلند همتی وبطورقطع اگرحرکت وروزنه ای ازاميد به بينمبارزه راپرداخت ميکنند 

چه نيازی است که شرط هرفعاليتی   ؟هزينه مبارزه فزونی خواهد يافت چه نيازی به دست  تکدی پيش خارجيان است
خواسته شود که به سرمايه داران  ايران توصيه  (!) مريکائيهاآهست که از ، چه نيازیحمايت وکمک غرب ملحوظ گردد

  ؟؟.چه نيازی به فروش بشقاب غذا هست. رزه کمک کنندکنند که بمبا

بيش ازظرفيت مبارزه  چيزی که درمبارزه مهم نيست مسئله مالی است مبارزه اگراصيل وفعال بود جاذب کمک است
  .مبارزه جلب ميشونده طبيعت انسان ها باجان  مال ب

  »مسئول ايام پدرم هستم ،من نه حسابدارونه« :فرموده اند »انتخاب زمان«اعليحضرت درهمين کتاب 
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آيا آ ن هموطنانی  ، اظهارات وامورمالی مبارزه خودشان که هستندولی اعليحضرت بعنوان رضاپهلوی مسئول اقدامات
ميکنند راضی اند کاسه   ن شرائط دشوار نودوپنج درصد هزينه های مبارزه اعليحضرت راتامينآکه درداخل کشوربا 

  ١؟؟ دالر رونمائی بدهد ۵٠٠پادشاهش راببيند دوهرکس ميخواه ت بگرددگدائی پادشاهشان ايندست وآن دس

  :اعليحضرتا

  >وقتی پيوسته شد، گسستنش خيال استوبی آبرئی احتياط بفرمائيد بند های بندگی <

  دعاي بي وقتي

  مخالفين شما سلطنت طلبان هستند؟

پاسخ  .ارا واکبرعطری پرسش ميکندگفتگوهابه نقطه ای ميرسد که مصاحبه کننده ازروابط اعليحضرت باسازگ 
که است  یوتوافق بااهداف  خودشان سنگ تمام نها به دمکراسیآاعليحضرت درتائيد اعتقادات سياسی وباورهای 

برای ما  ميکنند کهد گارا ارزشمندانه ياز دوباردرکتابشان از سا  .دآدم زنده ای نکرده انازهيچ  سال گذشته ٣٠درمدت 
 تعبير دعاي بي وقتي اعليحضرت<سازگارارابه ازمبارزين آشناهستيم، ميتوانيم  ليحضرت درنامبریاع به اخالق که

   >.كنيم

بنقل قول ازاعليحضرت، دعای بيوقتی ايشان صددرصد جمهموريخواه است وخودش راهم کانديد رياست جمهوری کرده 
صد درصد مسلمان متعصب است  دعای بيوقتی» خوب اگرمردم به رژيم سلطنتی رای دادند من حرفی ندارم«اما ميگويد 

 .ولی معتقد به دمکراسی هم هست

ميدانند که اين  مصاحبه کننده از امکان همکاری خانم شيرين عبادی سوال ميکند اعليحضرت نقطه ضعف عبادی را در
  >من مسلمانم وبه مسلمان بودنم افتخارميکنم<ه است تاودرسابق گف

کننده مورد نديده   هوقاطع بود که مصاحب وعطری رسا مباززاتی برای سازگارا يتبيانات اعليحضرت دردفاع وايجادشخص
 :اعليحضرت ميگويد هبه گروگانگيريان ديگر نظر خواهی کند و ب عکه راج

ن   ند ا خا ما  وز با ی  ا سا ھا ند  ،  ی  ران پادشا   دا
  به اتفاق بخوانيم

  

  روشن ازچراغ شماستمجلس دگران ين نميگردد             که سياه بختی ی ما بيش ازا

  

                                                
از جمله يک پذيرايی در همين روزهای غلغله در نيويورک است که از قرار در يک رستوران  گويااشاره به چندين ميهمانی و - ١

دالر غذا بفروشند و  ۵٠٠دارد بنا بوده بشقابی کوچک در تورنتو برگذار می شود و درحاليکه رستوران گنجايش بسيار کمی 
 ک-ح – ٢٠١٠سپتامبر  ٢٣ –اعليحضرت هم تشريف خواهند داشت 
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  فكـراطــاق 

. برای اولين باراست که اعليحضرت از اطاق فکرصحبت ميفرماينداشتباه نشود مقصودشان اطاق فکر جنبش سبزنيست
  :دراين مورد اينطوردرکتابشان آمده است

وازنزديک تشکيل راه اندازی > انجمن آينده ايران< يک اطاق فکرغيررسمی راباعنوان ٢٠٠٨ازژوئن ........ «
وپيشنهاد وراه حل های مناسب به  وظيفه اش تامل درمورد مشکالت ايران، دردراز مدت، امروزآنرادنبال کرده ام
  .است حکومتهای آينده

ينده آاسی حقوقدانان که روی قانون اس ازقبيل ،دی تشکيل شدهازگروههای متعد ينده ايرانآانجمن  اطاق فکريا
 - راقتصادجهانی درمورد مبارزه باتورم وبيکاریومحيط زيست گروه ديگر د انرژی درمسائليک گروه  -کارميکنند

وبهداشت عمومی وباالخره گروهی در زمينه های کشاورزی وصنعت  درحال  گروهی ديگردرمسائل مربوط به موادمخدر
  ١٠٩صفحه   »تأمل هستند

  بگيرعسس، مرا

  ؟يافکرميکنيد که بسياری ازتبعيديان به ايران بازميگردندآمصاحبه کننده سوال ميکند که 

ولی اعليحضرت  بدون اينکه  .است -يانميدانم -تاشرائط چه باشد –پاسخ اين پرسش ميتواند يکی ازاين سه باشد حتما 
له ماليا ت ايرانيان تابع کشورهای خارج الزم باشد مسئله تابعيت دوگانه که مورد قبول جمهوری اسالمی نيست  ومسئ

مريکا که آ لمان ياآميرسانند که بايد قانون رااصالح کرد وبا کشورهائی نظيرفرانسه، وصحبت رابه آنجا رامطرح
بخوانيد (نهارابپذيرند آآن کشورها مليت دوگانه  ،نآکه بموجب  دازايرانيان زيادی استقبال کرده اند معاهداتی امضا نمو

درزمينه مالياتی نيزبايد راه حلی يافت که به آنان امکان دهد برخی ماليات هارادرايران ) نهارابپذيرندآدوگانه  تابعيت
مريکا وبرخی کشورهای اروپائی آاين کمک مشخصی است که . بپردازندوبرخی رادرکشوری که درآن ساکن هستند 

  .ميتوانند به بازسازی ايران بکنند

  ٢. تامالت خودشان است نتيجه بررسی های حقوقی اطاق فکرايشان است يا  نميدانم آنچه که فرمودند 

  :بهرحال ورود اعليحضرت به مسئله تابعيت دوگانه اين فرصت رابه مصاحبه کننده ميدهد که بپرسد

  آياتبعيديان ازمليت ايرانی شان محروم شده اند؟

رژيم کنونی تابعيت دوگانه رانمی  –حفظ کرده اند بسياری ازآنهاپاسپورتهای خودشان را ،نه اعليحضرت پاسخ ميدهند، 
  .پذيرد

  .است رامصاحبه کننده مطرح ميکند> عسس مرابگير<وباالخره سوالی که مصداق 

  ؟؟ياشما شخصا هنوز شهروند ايرانی هستيدآ

  .............هنوز بادقت بسيارگذرنامه وشناسنامه قديمی ام رانگاه ميدارم: پاسخ اعليحضرت

  .گروه حقوقدانان اطاق فکر اعليحضرتقابل توجه 

                                                
در يک نگاه حقوق بين المللی، آيا پيشنهاد به کشور ديگری در تنظيم ويا تغيير قوانين داخلی اش، جنبه دخالت در امور داخلی آن  - ٢

. کرددوستانه ای را مطرح  کشور محسوب نمی شود؟ اگر چنين باشد چطور و با کدام مذاکرات پيچيده می توان چنين درخواست
 ک-ح . پرسشی قابل تامل است قوانين تابعيت کشور ها مگر مسائل داخلی آن کشور بحساب نمی آيد؟؟


