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  اعليحضرت اقامت  هويت حقوقي

  چرا تشكر وبشارت
  حقوقدان  –اميرفيض 

قای شھرام ھمايون آبرنامه مصاحبه ھمانطور که استحضارداريد اعليحضرت درمصاحبه فروردين سال جاری در
  ردند آوخودشان رادرعبارت زيربتاکيد اقامت  برای اولين بارھويت حقوقی 

  >مريكا هستمآمريكا نيستم مقيم آمن سيتي زن <

ولی  ،ياد گرديدضرت اظھارمسرت وبشارت قھری اعالم اعليح درنقدی که نسبت به مصاحبه مزبور تعلق يافت از
   .توضيحی داده نشد که چرابشارت ومسرت

ن آواستداللی  موضوعی  ارِ ب ،اينجانب  تحت عنوان تابعيت دوگانه شاه ٢٠١٢/٧/۵نظربه اينکه تحريرمورخ 
تحرير  ،خوداقامِت  نزديک به تابعيت اکتسابی اعليحضرت بود ونظربه اينکه بيانات اعليحضرت درباره ھويت حقوقی

 ٢٠١٢/٧/۵که تحريرمورخ  وردهآبنمايش  را یوحقيقت تازه وباشکوھ سوال ميبرد زير را ٢٠١٢/٧/۵مورخ 
   .يم تحرير حاضردرتکليف وفوريت قرارگرفتلذا تنظ بی اعتبارميسازد و کدر اينجانب را

  سابقه امر

معرفی  را وابسته به جبھه ملی خود قای علی امينی وـين که ازنوکران ـشخصی بنام ناصر رنجب ١٣۶١درسال  
بنام  ميکرد يکی ازکسانی بود که بطورمشخص به مخالفت با اعالم سلطنت اعليحضرت قرارگرفت ونشريه ای ھم

 داشت که مدت کمی دوام يافت درايران ھم گويا سابقه مطبوعاتی داشته ولی درھوچيگری ودروغسازی و »نھضت«
   .زبانش ماربود ونفسش افعی ،بی ھمتا بود نميدانم که اکنون باکدام دسته ازرسانه ھا کارميکند ؛اتھام زنی

ن زمان راديو وتلويزيون آ روچون دبھرحال شايعات بسياری درمورد اعليحضرت وخانواده سلطنتی منتشرساخت 
اين سالھا به  نجلس منتشرميشد ومردم ھم بمراتب بيش ازـدرلوس  مانند امروز نبود وفقط چند نشريه انگشت شمار

 سر جمله خبرھائی که انتشارداد و از ؛تازاند عليه اعليحضرت توانست ين تاـرنجب ،روانی داشتند اخبار توجه ونياز
به  ھزار دالر ھزينه حفاظتی خود را ۴٠٠رضاپھلوی ماھيانه <د که نوشت ساخت  يکی اين بو صداھای زيادی را و

خدمت  او مريکائی ميدھد درحاليکه افسران وخلبانان وگروھبانانی که دررژيم پدرآ مامورين مصری ومراکشی و
ش ـند و حتی دريک ھتل چمدان کگرسنه ودربدر باشند ودررستوان وخانه ھا باغبانی وظرفشوئی کن کرده اند بايد

   .ز ميان افسران انتخاب شوند  بايد جيره خوار وحقوق بگير عراق باشندچرامحافظان شاه نبايد ا شده اند 

  )به اينجا آورده شده ١٢۴سنگرازکپی روزنامه نھضت رنجبين (

   :واستثنائی نوشتنکه چند شماره به دروغ باال اختصاص داد باتيتر بسياربزرگ آرنجبين بعد از

رتبعيد خود اعتماد واطمينان وايمان نداريد د قای رضاپھلوی شماکه به ھموطنان وبخصوص افسران وافراد ارتشِ آ<
     ؟نھا سوارشده وبه ايران برويدآ نھا استفاده کنيد چگونه  ميخواھيد بردوشآ وجود که بجای محافظين خارجی از

  ھمان سنگر)(

ين به ھمان خبرباال محدود نبود تاتوانست دروغ دغل به خانواده پھلوی نسبت داد که ـبخبرسازی ھا واتھامات رنج
   .نھا پاسخ گفتآگربه تمامی سن
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انصاری برخاست  تز  بين به ھواداریـمسعود انصاری مطرح شد رنجاحمد علی  ھمينکه اختالف مالی اعليحضرت و
 رضا پھلوی برای ادعای چندر غاز از<ت مطرح ساخت ونوش ! اعليحضرت رامريکائیآبرای اولين بارتابعيت  و
  >مد تابتواند دردعوا شرکت کندآمريکا درآقای مسعود انصاری به تابعيت آ

جلب توجه  انصاری بااعليحضرت امری غيرمترقبه محسوب ميشد سببمسعودنجاکه خبرمرافعه مالی احمد علی آ از
مريکا ازطرف آوب خود راگذاشت قبول تابعيت نچه که تاثيرنامطلآدرکناراين جريان  موضوع گرديد. وبه ايرانيان 

 ثارآ بيک قائمه راست با ،دروغ مزبور راحتی ودرکمال ۀاعليحضرت بود که باھيچ اعتراضی وتکذيبی روبرونگرديد
   .بسيارسنگين وخطرناک وکوبنده تبديل شد

يرخانه واعليحضرت سکوت دب زيان بخش خبرساختگی مزبورومتقابالخواھم به دوسه مورد که گويای تاثيراجازه مي
  .وارازقبول جريان يابدمھ اشاره شود تا بقيه تحرير درمسير بوده است

   نمونه اول

> روز نامه پيام ايران شاپوربختياربعلت داشتن تابعيت فرانسوی نميتوانست نخست وزيرباشد< موقعيکه سنگرنوشت
بود ولی  بختيارتابعيت فرانسه رانداشت خدمت درارتش فرانسه برای مبارزه بافرانکوی ديکتاتورنوشت < بختيار

  >تابعيت اير انی خود رافروخت رضاپھلوی برای چند غاز

  نمونه ديگر

ن ھستيد  آ تز تداوم مشروعيت سلطنت که شما پيگيريکی ازحقوقدانان که باسنگرھم ھماھنگی فکری داشت نوشت <
  >ت ولی درمقابل قبول تابعيت اکتسابی اعليحضرت  تداوم مشروعيت سلطنت منقطع شده استقابل قبول اس

  نمونه ديگر 

قبول کند  اينکه قانون اساسی به شاه اجازه نداده است که پادشاھی کشورديگرراازخوانندگان سنگر نوشت < یيک
برای تصدی به سلطنت کشور ديگری سوگندی خواھد بود که شاه برای اين است که سوگند سلطنت ايران منافی با
   .مريکا امری است که نميتواند مانع ادامه جريان پادشاھی نشودآ اتيان ميکند  بنابراين تعارض بين تابعيت ايران و

  نمونه ديگر 

مطرح وتحريرتابعيت دوگانه  ٢٠١٢/٧/۵نمونه ديگری که ارائه ميشود ھمان پرسشی است که درسال گذشته بتاريخ 
  ؛پرسش مزبور چنين بود  ؛ن بودآاسخ به شاه محصول پ

  >موضوع تابعيت دوگانه اعليحضرت چگونه باموضع قانونی وسنتی پادشاه ميتواند ھماھنگ باشد<    

  انگيزه تنظيم اين تحرير

مريكائي اعليحضرت سي سال آعيت دوگانه وشهروندي ه موضوع عدم تابچرابايد  دبيرخانه اعليحضرت نسبت ب 
   .يران وسنت سلطنت وسوگند پادشاهي است كتمان شودوفاداري به ا نشانگر  كه ت امرسكوت كند وحقيق

زيرا تنھا فردی که بين تمام مردم ايران به وفاداری به ميھن وقانون اساسی سوگند ياد  ،اين امرساده ای نيست
فردعادی که تن يک  ديگری راکسب کند با ست لذا فرق بزرگی است که پادشاه تابعيت کشورميکند شخص پادشاه ا

؟ برای قانون تابعيت ايران محدود به مردم است ميدانيد اين محدوديت چرا نسبت به مردم شده است .به اين کاربدھد
   .اينکه برای تدوين کنندگان قانون غيرقابل تصوربود که شاه کشور به تابعيت کشورديگری تن دھد
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 ودبيرخانه ھم دقيقا درجريان بود چرا ؛ايران ادامه داشت سی سال آزگار اين تھاجم ظالمانه به اعليحضرت وسلطنت
رضاپھلوی سيتی زن که سنگرھا به دبيرخانه ارسال ميشد ولی کالمی نه بطور علنی ونه خصوصی بکارنبرد که <

  >مريکا نيست ومقيم استآ

اعليحضرت کلی ھنگاميکه  خاتمی سرپرست روزنامه کيھان تھران بود درحد کافی بمناسبت ھمين خبرسيتی زنی 
محمد رضا پھلوی ھم تابعيت انگليس وبطورکلی خانواده سلطنتی ايران رابه تمسخرگرفت وحتی نوشت <عليحضرت ا
  >داشت را

ن آنفع دراين پرده پوشی يعنی کتمان حقيقتی که تمامش افتخاروسربلندی بود ونکبت واتھام بی وطنی را جانشين 
يا اعليحضرت درمصاحبه باشھرام ھمايون بی آ؟ خانه مجھول بوده استن برای دبيرـميساخت چه بوده که تشخيص 

نالين آکس وعبورکرده است ھمانطور که درمصاحبه با ف !دبيرخانه ب زده يعنی ازخط قرمز تبعيت ازآگداربه 
صال که ا تبی خيال اس بی حال و نقدرآنکه دبيرخانه آ ؟ وياخط دبيرخانه بودبايد منتظرواکنش وچوب  ؟ ورکردندعبو

ثاراين مسائل راندارد ودرواقع دبيرخانه بصورت قھوه خانه بنگی ھاست که بھيچ چيزی توجه ندارند جزحال آدرک 
   .بنگی خودشان

ن است که اعليحضرت بھنگام آگ ميھنی اعليحضرت نمونه گيری کنيم مانند رزکتمان اين کارب از بخواھيم که اگر
عقيده دارم عدم قبول  ؛وليعھدی پيامی که برای دفاع ازايران درمقابل تھاجم نظامی عراق دادند  مخفی ميکردند

ب وخاک آ مادگی برای دفاع ازآ ن اعالميهآاھميت تراز  ب بامقيم بودن به مراتمريکا ومقاومت درموقعيت آتابعيت 
   .ايران است

نان حاضربه قبول آعلت اينکه انسانھا ازاعتراف به کارھای نادرست خود اجتناب دارند اين است که وجدان 
 ھم پنھان کند و سرشکستگی وحقارت واستيضاح نيست ولی اينکه کسی کارخوب وبرجسته وقابل تحسين خودرا

ن سطحی نگاه آنميتوان به  و ؛کارھائی است که بيسابقه است آن ی کند ازلوده به کارزشت معرفآ را برعکس خود
  .کرد

  >ازدشمن وخشکسالی ودروغ حفظ فرما خدايا اين مملکت ر اعبارتی منتسب به کوروش بزرگ است که گفته <

بيان حقايق، تاجائي براي عرضه دروغ باقي  ؟ بادروغ محافظت كرد از چگونه ميتوان كشوررا
   .نگذارد

 کار تحمل ننگ وخفت نتيجه پنھان کاری او از بکند وبداند که زشت است که انسان تحمل خفت را و ورآ چقدرخفت
     .درست ومقبول است

دبيرخانه وخانمھای بد خلق  ١ ھی ومشاورينآ رقايان سرھنگ اويسی وشھرياآضعيفی راداشت که  يا ميتوان تصورآ
کردنی نيست وميتوان  ؟ باورنھم حدود سی سالآ ،اند قای خود بی اطالع بودهآ موقعيت ھويتی ولينعمت وکافرما و از
 ست بريکائيھامرآنان دانست که درجھت قطع تداوم مشروعيت سلطنت که ازبرنامه ھای اساسی آنرا تکليفی برای آ
فراری است که ازخط قرمز  ،مريکائیآنه تابعيت  ،اعليحضرت یع اقامتواکنون اعالم موض ،ا مقررشده استنھآ

   .ھوه خانه بنگی ھا صورت گرفته استدبيرخانه ياق

قبح قبول تابعيت دوم برای ايرانيان راازبين برد چراکه تاسی به عمل  ،ضربات اين پنھانکاری ازحد شمارخارج است
فرھنگ ايرانی است واگردرھمان روزھای نخست حقيقت موقعيت حقوقی اقامت اعليحضرت برمالء ميگرديد  ،شاه

   .درسبد تابعيت دوم قرارنميگرفتند ايرانيان خارج ازکشورعموما

  .وارگی خود راميگذراندندآدوران  >ايميگرنتوبصورت مقيم <

  

                                                            
 ک- .. حنازی افتخاری، مھرداد يوسفيانی،. -  ١
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  مسئوليت پنهان كاري

ويافوت حق ثالثی بشود مسئول است حتی اگرحقيقتی که مربوط به خسارت مادی ويامعنوی ھرکس سبب ورود  
   .ه اين رويداد  توجه فرمائيدب خودش است مکتوم کند شايد بيان مزبور قدری تفحص بردارباشد 

زندان  ،به اتھام جنايتی تحت تعقيب پليس قرارميگيرد وبه زندان ميرود یزکشورھای اسکانديناوی شخصدريکی ا 
 ،شوديسال زندان محکوم م ٢٠متھم به  ،دادگاه تقاضای ارفاق مينمايد وکيل متھم از ،برای متھم وکيل معين ميکند

يک شخصی علت محکوميت خود ميگويد < از شناميشود وضمن پرسشآنی ديگرزندانی بايک زندا ،سال ميگذرد ۵
 او زندانی از >داشت متھم واقعی جنايت است ولی دادگاه مرامحکوم کرد که ھم اسم من وبرخی خصوصيات من را

ن زندانی جريان آ .پرسيد چرا جواب درستی نداشت وکيل ودادگاه نگفتی گفت خير جريان رابه پلييس و پرسيد مگر
داشت کرد ودادگاه متھم بی  باز شد ومتھم اصلی را زندان گزارش کرد پليس تحقيق دوباره وارد ماجرا به مدير را

به خودش بوده کتمان کرده ودرنھايت سبب خسارت  ولی بمناسبت اينکه حقيقتی که مربوط ؛زاد ساختآ گناه را
   .به مبلغی محکوم کرد را دادرسی وھزينه زندان شده است او

مقصود از عرض اين ماجرا تحصيل اين دستاورد حقوقی است که دبيرخانه وشخص اعليحضرت درکتمان حقيقت 
 فلسفه سلطنت ايرانارزه واصالت ھويت وموقعيت خودشان درخارج ازکشور مسئوليت خسارات معنوی وارده به مب

    .بعھده دارندرا 

  

   

  

  

 


