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  تابعيت  دوگانه شاه !!
  حقوقدان -اميرفيض 

   :به ارادتمند منعکس کرده  که کليت سوال مزبور چنين است یايران ياران مطلبی ھمراه باپرسشزيکی ا

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

**  

نميباشد  يک نمونه عرض ميکنم  ممکن االجرا ،نکه قانون است والزم االجرا ولی به مناسبت وشرائطیآ، بابرخی قوانين
   .ن باشدآکه پايه ھای حقوقی اين نظريه متکی به 

، پس الزم قانون اساسی استاصلی ازاصول  نجا کهآ. ازمحکم وحساس استن اساسی بسيار اصل دوم متمم قانو
نبودن قرارگيرد وچنانکه  که ھمه ميدانيم سبب گرديده که اصل مزبور درموقعيت ممکن االجرا یالجراست ولی مناسبتھائا

   .وھيچ تالی فاسدی ھم بوجود نياوردهنکه الزم االجراست ولی اجرانميشود آ ن اصل باآسال است که  ٧٠می بينيم حدود 

قانون تابعيت ايران که قانونی بسيارقديمی است ازجمله ھمان قوانينی است که چون نسخ نشده قانون والزم االجراھست 
مقامات  که دارای ن زمانآمروز بسياری دولت مردان چه دررژيم شاھنشاھی ايران وچه انيست  ولی ممکن االجرا

قای پيراسته درمقام دادستان آازجمله شاپور بختياردرمقام نخست وزيری و ،داشتند تابعيت دوگانه  ،دبسيارحساس بوده ان
  ١. کل کشورووزيرکشور

 نان درکشورھای خارج باآوگذرھای تلخی که برايرانيان رفت بسياری ناچاربه ترک کشورشدند واقامت  ۵٧شورش 
عيت دوم سرانجام مييافت که عمده طی مسيرقبول تاب که با نھاآنجمله است قبول شھروندی آمقرراتی مواجه بود که از

  .وھستن سوگند وفاداری به کشورمحل اقامت بود آتشريفات  ترين 

يا سوگندی که اين اشخاص ياد کرده اند حقيقتا باقصد ورضای خاطربوده وبراستی وفاداری به کشورمحل اقامت رامقدم آ
  .خير وفاداری وعالقه به کشورخود ميدانند  مسلما بر

دارای تابعيت دوم سخت برای نجات کشورفعاليت ميکنند علت  ازايرانيانِ  یگروھی عظيم ،ن اين استآواضح دليل 
 ن ايرانيان باقبول تابعيت کشوردوم وآاساسی اين فعاليت وفاداری وعشق واحترام به ايران است واين درحالی است که 

 ،ن ساخته اندآجايگزين  وفاداری به کشور دوم را شان سلب وازخود اتيان سوگند درواقع وفاداری وعشق به ايران را
ن اشخاص وجود داشته باشد وبرعکس بايد فعاليت آينده ايران نميتواند برای آلذا فعاليت برای نجات ايران ونگرانی از

   .نھا برای کشورمحل اقامتشان باشدآسياسی 

الھام وسيره طبيعی وحقيقی  وريشه اول ايرانی ھا يک ن نيست نشان ميدھد که تابعيت آاين واقعيت که ترديدی دراصالت 
   .نھا تحميلی ومجازی وموقتی استآنھا دارد وتابعيت دوم آفرھنگ ومليت  در

 زادی اراده درقبول وآرضايت و ،. زيربنای قبولارد نه قبولد راماھيت حقوقی قبول تابعيت دوم به ايرانيان ماھيت تحميل 
ودشان نداشتند بھرکشوری جزتسليم درمقابل الزام به قبول شھروندی کشورمحال اقامت خ ايرانيان چاره ای ،ستنآد رّ  يا

   .رفتند ازاين عارضه مصون نبودندھم که مي

                                               
 ک- خود محمد مصدق، وی تابعيت سوييس را دارا شده بود. ح طبق نوشته ھای موجود و استناد به نوشته ھای - ١
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ن ممکن نيست  آدفع ومقاومت درمقابل وباصطالح فرس ماژوراست يعنی  ٢ُکره امری که به کسی تحميل شده باشد 
وازنظر حقوقی اعتباری خالص کند  را کره خود ثارآ رصت ميتواند ازاثرحقوقی اين تفسيراين است که مکره دراولين ف

   .کره متوجه نيست ثارآ بر

درتطبيق مورد ايرانيان درھرمقام وموقعيتی که باشند اگرتابعيت کشورمحل اقامت خودراپذيرفته باشند درھرزمان ميتوانند 
، برطبق قانون تابعيت ايران ترک تابعيت نکرده نھا بھنگام قبول تابعيت دومآ ،ترک تابعيت دوم خودرابنمايند خاصه که

   .اند

 ثارآبه تابعيت ايران ورفع واحده ميتواند بازگشت ايرانيان سالمی وتشکيل مجلس موسسان يک ماده باسقوط جمھوری ا
>  ايرانی االصل بودنون اساسی <متمم قان ٣٧با ماده واحده ای دراصل چنانکه  سازدتابعيت دوم رامرتفع  احتمالی از

  .ن برطرف شدآتفسير ومشکل متوجه 

بيری ن معلوم نيست نبايد ايجاد وسوسه ھا وسوء تعاآبحث مسئله تابعيت دوگانه نسبت به اعليحضرت که ھنوز کم وکيف 
نی ميتوان اصالت ريق حقوقی وقانوقانونی است که ازط بطور کلی برای ھمه ايرانيان  يک بحث  . تابعيت دوگانهکند

   .تابعيت اول راپايدارساخت

   بااحترام                                                                                     
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  نگاه کنيد.
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