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  جاويد ايران

  رموضوع تابعيت واالحضرت نو
  حقوقدان -اميرفيض

اظھاراتی که درباره تابعيت واالحضرت نور کرده اند برچه  ،قای داريوش کديورآنميدانم که 
اطاق عمل را فرض خاک ايران دادن با کدام سابقه ويا متن قانونی منطبق  مبنائی است و

  !است

تمامی فرزندان  تابعيت واالحضرت نور و ،تابعيت جمھوری اسالمی به استناد قانون
پدرايرانی متولد شده اند دارای تابعيت ايرانی  اعليحضرت رضاشاه دوم بمناسبت اينکه از

 دموار مورد از ،اين بنابر ،نجا که جمھوری اسالمی قائل به تابعيت دوم نيستآ از و ،ميباشند
  .ورود شک ھم نخواھد بود

مراتب به اطالع سلطنت طلبان بويژه خانم قاضا دارد درصورت امکان ت ،ايرانازجاويد 
    .مقوله تابعيت واالحضرت نور احساس شد رسانده شود غفاری که نگرانی ايشان از

  با احترام                                                                                         

  

  نوشته کوتاه و حقوقی استاد به دليل پرسش زير پيش آمده است:اين 

 استاد گرامی 

 با درود و احترام و آرزوی تندرستی و درازای زندگانی

امروز بانوی روشندل غفاری تلفنی تماس داشتند که در برشی از گفتگو به موضوع وليعھد 
را پيش کشيدم. زيرا ايشان ديشب فيلم برخورد کرديم و موضوع وليعھدی واالحضرت نور 

دقيقه گفتار علياحضرت و شرح احوالشان را ديده بود و گفتم، نکته ای در  ۴۵دوساعت و 
  آن است که علياحضرت ميگويند واالحضرت نور مشغول تمرين وليعھدی است. 

ست و شايد بانو غفاری گفتند او در آمريکا دنيا آمده و با زبان و فرھنگ ايران کمتر آشنا ا
آمريکايی ھا اورا تربيت ميکنند که روزی بازھم بکار بيايد. گفتم البته غافل نشويم که خود 

درگير سالگی را در آمريکا گذرانده اند و عمال  ١٧اعليحضرت ھم بيشتر عمرشان پيش از 
  . شده اندطرح ھنری پرشت 
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به ايشان نوشتم  که مورد را مطرح کرده بود شخص رسيدايميلی از سوی اين فکر ر د
  ور در آمريکا دنيا آمده.واالحضرت ن

در وب سايت (ايرانيان دات کام)  ١٩٩٢که در سال » داريوش کديور«ايشان نوشته ای از 
نوشته شده و ميگويد در روز زايش واالحضرت در بيمارستان اتاق عمل سرزمين ايران 

  خطاب و نامگذاری شد و ايشان عمال در سرزمين ايران دنيا آمده است.

بود که چطور اين مسئله ميتواند از نظر حقوقی درست باشد و واالحضرت برای من پرسشی 
  به دليل زايش در خاک آمريکا عمال تبعه آمريکا نه بلکه تبعه ايران به حساب بيايند 

  ارادتمند ھميشگی 

  ک-ح

 
Princess Noor, although born in the US is not American by birth either since 
like all Royals babies Worldwide born in exile her hospital room was 
symbolically declared Iranian Soil for a day which is granted by 
allGovernments to people who hold diplomatic passports. For instance Spain's 
Juan Carlos is not even born in Spain but Rome Madrid yet is a Spanish 
national and King of spain : http://iranian.com/.../princess-noor-pahlavi-s-us... 

 

Princess Noor Pahlavi’s US hospital birth room declared Iranian 
territory (1992) | Iranian.com 

  

 


