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َمن َط َل َب ِر َضى الن ِ
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تازههای مطبوعات
••صبح نو – این روزنامه با بیان این که گفت وگوی روحانی
مستد ل و مسئوالنه بود نوشت :رئیس جمهور چندان
دوقطبی سخن نگفت (هرچند که تضادسازی با دولت
نهم و دهم را کنار نگذاشت)اما از آن جا که گفتار حاکمان
بر رفتار و پندار مردمان بسیار مؤثر و کارساز است ،این سطح
از ایجاد همدلی میتواند مهم تلقی شود در مقیاس با آن
چه در  6-7ماهه اخیر دیدهایم ،این گفتارها مستدلتر و
مسئوالنه تر بود و میشود اظهار امیدواری کرد که مسیر
حاشیه روی سخنرانیهای صبحگاهی ،تحدید شود.
••اعتماد – این روزنامه درگزارشی با عنوان « فرمانده
کیست؟» با بیان این که اولینبار سال  ٩٣حسن درگاهی،
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی،
مطرح کرد که اقتصاد ایران دارای فرمانده واحدی نیست
تا سیاست او فصلالخطاب قرار بگیرد،نوشت :اگر تا چندی
پیش بیشتر صاحبنظران اظهار میکردند که مسعود
نیلی ،مغز متفکر اقتصاد ایران است ،اظهارات اخیر عباس
آخوندی نشان داد که در خوشبینانهترین حالت نیلی و
همفکرانش  ١٠درصد بیشتر در سیاست گذاریها نقش
ندارند ...با توجه به اوضاع اقتصاد کشور و ابرچالشهای
موجود ،اتاق فکری با حضورطراحان اقتصاد مقاومتی که
عمدتا دانشآموختههای دانشگاه امام حسین (ع) و امام
صادق (ع) هستند در دولت تشکیل شده است .
••آرمان  -حجتاالسالموالمسلمین سیدمهدی ابطحی
مدیر حوز ههای علمیه خواهران استان اصفهان گفت:
ماکنون  400مدرسه دخترانه در این استان برای برپایی
ه 
نماز جماعت از امامجماعت خانم استفاده میکنند که این
امکان با استفتا از مراجع تقلید میسر شده است.
••آرمان -زیباکالمدرمطلبیباعنوان«بازیخطرناکعلیه
روحانی»بااشارهبهاینکهتندروهادستبهبازیخطرناکی
زدهاند که تبعات سیاسی و اجتماعی بسیار نامطلوبی در پی
خواهدداشت،نوشت:اینجریانباچنینکاریعمالارزش
صندوق رای و جایگاه آن را از بین میبرد ،زیرا تلقین این
مسئله به مردم که روحانی کاری در دولت خود برای جامعه
انجام نداده است ،مردم را به این نتیجه میرساند که شرکت
ما در انتخابات ۹۸مجلس و صندوق رای چه فایدهای دارد؟
••شرق -این روزنامه در گزارشی با عنوان «خانه تکانی در
جریان اصالحات » در گفت وگویی با چند فعال سیاسی
اصالح طلب درباره آینده سیاسی این جریان نوشت :با بروز
آن چه ظاهر خود را در خیابانها به نمایش گذاشت ،وقت
واکاویکردناینجریان،آسیبشناسیدرآنودریککلمه
تجدیدنظرطلبی در جریان اصالحات فرا نرسیده است؟

...

انعکاس
••نامه نیوز نوشت :سیدمحمدرضا میرتاجالدینی معاون
پارلمانی دولت سابق گفت :با توجه به روندی که دولت
در پیش گرفته است و نارضایتی های پیش آمده در مردم،
ماجرای آبادگران سال  1382تکرار می شود و این بار تمام
لیست اصولگرایان در تهران ،رأی می آورد.
••الف نوشت  :احمد توکلی ،رئیس هیئت مدیره دیده بان
شفافیت و عدالت در گزارش  25دی ماه خود گفته بود
گزارشی از وضعیت مردم سنگان به رئیس جمهور ارائه داده
است .در واکنش به این موضوع محمود واعظی ،رئیس دفتر
و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه ای از قول روحانی
اظهار کرده که خسارت مردم برطرف و گازکشی برای مردم
سنگان انجام شود.
••جماران نوشت  :آیت ا ...سید مصطفی محقق داماد،
استاد دانشگاه شهید بهشتی و حقوقدان ،تأکید کرد:
سیا هترین و دشوارترین خشونت ،خشونتهای ناشی
از انگیز ههای قدسی و دینی اســت؛ یعنی ،به نام خدا،
آدمکشی کردن و برده سازی کردن و سر بریدن و به نام خدا
اسیر و ویران کردن .وی در ادامه گفت« :من بهعنوان یک
روحانی نسبتا سالخورده ،از همه ملت ایران عذرخواهی
میکنم .ما نتوانستیم اخالق اسالمی را ارتقا ببخشیم و
نسل امروز را مهربان و رحیم و بدون خشونت تربیت کنیم» .
••انصاف نیوز نوشت« :میزان محبوبیت ایران بین مقامات
افغانستان چقدر است؟» معاون رایزن فرهنگی ایران در
افغانستان در این باره با بیان این که «هر مقام دولتی در
افغانستان بر اساس منافع کشور خود تصمیم میگیرد،
اما این که به حسن نیت شما اعتقاد داشته باشند یا خیر،
تأثیرگذار و تعیینکننده است» ،گفت :منافعملی ایران؛
در افغانستان آباد ،آزاد و مستقل است و هر چه این کشور
ت کند ،به صورت مستقیم برای ایران مفید
همسایه پیشرف 
است و به همین دلیل سیاست خارجی ایران در افغانستان
نسبت به سایر کشورها کمتر دچار چالش شده است.
••ف ــرارو نوشت  :آیــت ا ...مصباح یــزدی گفت  :یکی
ازمسئوالن سطوح عالی نظام ،دموکراسی را اوج تفکر
بشری می دانست؛ بدین معنا که هر نظریه سیاسی غیر
از آن ،کمتر و کهنه تر از این نظریه پیشرفته اســت! این
شخص در جلسه ای در همین مؤسسه اظهار کرد که والیت
فقیه ،از آن جهت که در قانون آمده ،مورد قبول است! این
یعنی چه؟ وقتی در قانون است ،می توان با یک رفراندوم،
قانون را عوض کرد.برخی والیت فقیه را دیکتاتوری می
دانند ،حتی برخی مسئوالن در داخل هم هرچند صریحا
نمیگویند ،اما ته دلشان همین است و با کنایه منظورشان
را می رسانند؛ طبیعتا این افراد باور ندارند که امر ولی فقیه،
الزم االجراست .آن ها خود را فهیم تر و باسوادتر از رهبری
میدانند؛ چرا که دانشگاه رفته و مثال دکترا دارند.
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دبیر شورای امنیت کشور با اشاره به گزارش ارائه شده به رئیس جمهور تشریح کرد

 3ضلع پدید آورنده حوادث اخیر

چنان چه اقدامات اثربخش در دستور کار قرار نگیرد نمی توان انتظار کاهش نارضایتی ها را داشت
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور رویکرد ،ابعاد و جهات اصلی
گزارش وزارت کشور از حوادث اخیر کشور را که تقدیم رئیس جمهور
شده است به طور اجمالی ارائه کرد .حسین ذوالفقاری که دبیر
شورای امنیت کشور نیز است در گفتوگو با پایگاه اطالع رسانی
وزارتکشوربااشارهبهبررسیهایهمهجانبهدستگاههایمختلف
عضو جامعه امنیتی انتظامی کشور ،گفت :گزارش وزارت کشور
مبتنی بر داده های گــردآوری شده تخصصی و اطالعات معتبر و
فارغ از برداشت های شخصی و عالیق جریان های سیاسی است
و اصو ًال در توصیف و تبیین حوادثی از این دست ،دخالت این گونه
جهت گیری ها منجر به اشتباه محاسباتی می شود و در نهایت نتیجه
مثبتی برای کشور ندارد.
▪ 3ضلع پدیدآورنده حوادث اخیر

ذوالفقاری سه ضلع پدید آورنده این حوادث را در یک سطح کلی؛
شامل .1 :استمرار فعالیت های دشمنان خارجی کشور از جمله
آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک های معاند .2،کاهش
اعتماد عمومی به دالیل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان
ها و نهادها در پاسخ گویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی
از منازعات و برخی ضعف ها و  .3مدیریت ناصحیح افکار عمومی و
افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت های انتخاباتی و چه در
رقابت های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه
انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی برشمرد.
وی افــزود :وجود پایه های ایمانی و اعتقادی ،پایبندی مردم به
انقالب اسالمی و همچنین اهمیت ثبات و دغدغه امنیت کشور از
سوی مردم ،موجب شد ،حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه
شده و هدف دشمن که به دنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور
بود ،خنثی و بی اثر شود .دبیر شورای امنیت کشور ترسیم آرایش
جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان های به عمل آمده در این
خصوص را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس
جمهور درباره حوادث اخیر برشمرد.
▪طی امسال  37درصد فراخوان ها درخصوص مسائل اقتصادی
بوده است

ذوالفقاری در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعالم این
که از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افــراد حاضر
در تجمعات و رادیکال تر شدن شعارهای مطرح شده در این گونه
تجمعات بودیم افزود :طی امسال 37درصد فراخوان ها درخصوص
مسائل اقتصادی بوده است؛ از این میزان  74درصد فراخوان ها در
اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده ،در
حالی که با وجود تزریق 11هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط
دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود 90
درصد وجوه سپرده گذاران ،انتظار می رفت مسائل موجود درباره

این اقشار تاحد زیادی بر طرف شده باشد اما متاسفانه در این زمینه
اطالع رسانی درستی از سوی مسئوالن انجام نشده بود این در
حالی است که اگر اقدامات ،به زبان مردم و کام ً
ال شفاف ،اطالع
رسانی شده بود ،با وضعیت متفاوتی روبه رو بودیم.
▪ 84درصد تجمع کنندگان زیر 35سال سن داشتند و  59درصد
زیر دیپلم یا دیپلم بودند

وی با بیان برخی از ویژگی ها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامی
های دی ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده
از سوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیالت
معترضان پرداخت و گفت 59 :درصد افراد بررسی شده از شرکت
کنندگان در تجمعات دارای تحصیالت زیر دیپلم و دیپلم 26،درصد
نامعلوم 14 ،درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد
با مدارک باالتر بودند .همچنین  84درصد افراد زیر  35سال سن
داشتهوفاقدسابقهامنیتیبودند.ذوالفقاریبیشترینتبلیغازسوی
معاندان را مربوط به روز یازدهم دی ماه گذشته اعالم کرد و افزود:
دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام
مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند.
▪چنان چه اقدامات اثربخش در دستور کار قرار نگیرد نمی توان
انتظار کاهش نارضایتی ها را داشت

وی در فراز دیگری از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخ گویی در
روندهایاداریدربخشهایمختلفسازمانهاونهادهایمسئول
در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرایندهای غیرضرور و
بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده بیان
کرد :چنان چه با رویکرد تحول انقالبی اقدامات اثربخش و رفع
اشکاالت و ایرادات قانونی – ساختاری و فرایند انجام امور و اصالح
مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد ،نمی توان انتظار داشت که
نارضایتی کاهش یابد.
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جزئیات کارگروه غربی اصالح برجام؛ هشدار
روسی و طفره اروپایی
قرار است بین اروپا و آمریکا کارگروهی برای بررسی وضعیت توافق هسته ای تشکیل شود؛
کارگروهی که روسیه دربــاره تبعات آن هشدار داده ،آمریکا از تشکیل آن خشنود است و
البته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پاسخ درباره آن طفره می رود .دو روز پیش
رکس تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامهای ارشد انگلیس از توافق با برخی
کشورهای اروپایی برای «تشکیل کارگروهی جهت اصالح برجام» خبر داد .به گزارش فارس،
تیلرسون در این سخنان مدعی شد «این کارگروه از هفته آینده به بعد تشکیل جلسه خواهد
داد تا نقایص برجام را با تالش برای "رسیدن به یک توافق جانبی دیگر یا رسیدن به مکانیسمی
برای رفع نگرانیهای آمریکا" برطرف کند ».آن طور که از اظهارات وزیر خارجه آمریکا بر می
آید مأموریت این کارگروه ممکن است صرف ًا اصالح برجام نباشد؛ چرا که بنا به اظهارات او می
توان از طریق «رفع نگرانی های آمریکا» به توافق هسته ای دست نزد.تیلرسون در این سخنان
توضیح بیشتری درباره این کارگروه نداد .همین کار را موگرینی مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا انجام داد .او دوشنبه در نشست خبری به سوالی درباره این موضوع پاسخ نداد.
وقتی در نشست خبری موگرینی خبرنگار وال استریت ژورنال دو سوال درباره مسئله فلسطین
و این کارگروه پرسید ،موگرینی تأکید کرد که طبق قانون خودش در نشست های خبری تنها
به یک سوال پاسخ می دهد .به گزارش فارس ،سوال خبرنگار وال استریت این بود که «آیا
صحبت کردن درباره یک توافق جانبی  -نه مذاکره مجدد بر سر برجام -برای شما واقعبینانه
است؟» که موگرینی تنها به سوال او درباره فلسطین پاسخ داد.در همین حال یک دیپلمات
سازمان ملل متحد که نخواست نامش فاش شود به بلومبرگ گفته «فرانسه ،آلمان و انگلیس
همگی به ایران گفتهاند برای رفع نگرانیها در زمینه برنامه موشکی باید پای میز مذاکره حاضر
شود ».به نوشته این رسانه ،تمرکز بر موشکهای بالستیک ایران آسانترین کار برای سران
کشورهای اروپایی جهت دستنخورده نگاه داشتن برجام است .این گزارش در حالی است
که عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه دو روز پیش تأکید کرده بود که اعمال تحریمهای
غیر هستهای به امید باقی نگه داشتن ترامپ در برجام ،نتیجه معکوس خواهد داشت و ایران
هیچ مذاکراتی درباره موشکهای کشورمان انجام نداده و نخواهد داد.اما به نظر می رسد
مذاکرات ابتدایی تشکیل کارگروه اصالح برجام آغاز شده است؛ وزیر خارجه آمریکا از سفر
هیئتی از دیپلماتهای این کشور برای رایزنی با اروپا خبر داد .این مطلب را خبرگزاری رویترز
با اشاره به دیدار تیلرسون و بوریس جانسون در لندن مطرح کرد .وزیر خارجه آمریکا دیروز به
پاریس رفت تا با لودریان هم دیدار کند .او پیش از ترک لندن گفت :آمریکا احتماال نمیتواند در
زمان تعیین شده از سوی کاخ سفید معایب توافق هستهای ایران را برطرف کند.هنوز موضع
اروپایی ها در قبال این کارگروه به طور واضح مشخص نیست اما وزیر خارجه انگلیس دو روز
پیش در نشست با همتای آمریکایی خود از افزایش فشارها بر ایران خبر داد و گفت« :مهم است
که ما این کار را به موازات اجرای برجام انجام دهیم و به بنیانهای توافق هستهای لطمه نزنیم».
در عین حال روسیه همچنان درباره اقدامات مخرب آمریکا و همراهی اروپا هشدار می دهد؛
ریابکوف معاون وزیر خارجه این کشور در مصاحبه با اسپوتنیک گفت بعید است ابتکار آمریکا
و سه کشور اروپایی برای تشکیل کارگروهی با مأموریت رفع نگرانیهای ترامپ درباره برجام،
به نتایج مثبتی ختم شود .به گزارش تسنیم ،وی ادامه داد که مسکو بارها تأکید کرده که تالش
برای ارتقای احتمالی برجام «بیش از هر چیز ،این توافق را به خطر میاندازد و اجرای بیشتر
آن را دشوارتر میکند ».وی با اشاره به این که روسیه موضوع این کارگروه را دنبال خواهد کرد
هشدار داد که «بازیهای آمریکا و متحدان اروپاییاش هیچ تأثیری بر مواضع روسیه ،نگرش
این کشور به برجام و ضمانت اجرای عادی آن ،به همین شکل فعلی نخواهد داشت».به گزارش
تابناک ،یک منبع آگاه دیپلماتیک روسیه به روزنامه روسی ایزوستیا گفته است :در صورت
خروج ایاالت متحده از برجام ،فرانسه نیز به سرعت از این اقدام پیروی خواهد کرد .دو منبع
فرانسوی نیز این ادعا را تأیید کردهاند .بنا به گزارش این روزنامه روسی نه تنها فرانسه ،بلکه
سایر کشورهای اروپایی نیز ممکن است در روندی دومینووار از برجام خارج شوند.

...

بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

برگشتن سر خانه اول ممنوع!
سرخانه اول برنگردید لطفا .با هم باشید و به راهی بروید که
مشکالت مردم را رفع کنید .این چه معنا دارد که حضرات
صاحبقدرتوموقعیت،بازبرمیگردندبههماننقطهایکه
بودندوباززبانشانبراییکدیگر،شمشیرمیشودوبازبهکار
تیزترکردنآنهستند؟آدممیترسدوقتیبرخیسخنانرا
میخواندومیشنودصداهاییکهبرایهمبلندمیشودخب
صدا که بلند شود ،گره که در ابرو بیفتد ،ناخود آگاه ،دست ها
هممشتخواهدشد.بادستمشتشدهکهکسینمیتواند
سنگی از سر راه مردم بردارد .کاش حضرات که همدیگر را
هم فراوان می بینند ،نقد و انتقاد و دلخوری هم اگر دارند در
جلساتخودشانمطرحکنندوپاسخبشنوندوهمهچیزتمام
شودنهاینکهدرجلساتخصوصی،سخنازگلوبلبلباشدو
درمجامععمومی،سخنانیبگویندکهتازههمهچیزراآغازمی
کند .همین هفته های پیش که آن ماجرا اتفاق افتاد ،کلمات
مهربان تر شده بود و رایحه همدلی برمی خاست از گوشه و
کنار و برخی ،همدالنه سخن می گفتند و ضمن به رسمیت
شناختن تفاوت دیدگاه ها  ،حرف از همراهی و همکاری به
میانمیآوردنداماچندروزنگذشتهبازداردهمهچیزبهقبل
برمیگرددانگار! سخنرانیهارابشنوید،خبرهارابخوانید،
چهرههارانگاهکنید!بازکهشدهمانیکهبود!بازکهبرگشتند
سرخانهاول!بازعوضاینکهماجرایسانچیدرصدرباشدو
درسالگردپالسکو،مشخصشودبرایمردمچهکاریانجام
شده و چقدر دیگر انجام خواهد شد ،باز حرف از فالن و فالن
است.وقتیبهاینراحتیهمهچیزرافراموشمیکنندبرخی
ها  ،چه توقعی است که مردم هزارباره اعتماد کنند به آنان؟
کاشهرکدامازمسئوالن،بههرسلیقهوگرایشیکههستند
و نام خود را هرچه می گذارند ،می نشستند و بینی و بین ا،...
حساب و کتاب می کردند که چه باید بکنند تا حق مردم ادا
شود .کاش یک تابلو از آخرین سخنان رهبر انقالب  -در باره
حقوقمردمکه"همه"بایدبرایتحققآنتالشکنند-راقاب
میگرفتندودرجایینصبمیکردندکهمداممثلنفسلوامه
یادآورشانشودکارهایبرزمینماندهرا.ویک"کاش"دیگر؛
بهکسیبرنخورد،کاشهمینافرادیکهباشتابدارندبهسر
خانهاولبرمیگردندبهسهمخوددرآتشگرفتنپرچمایران،
فکرکنند.همانپرچمیکهسردارسلیمانیحاضربود 10بار
اورابسوزاننداماپرچمرانه.همانپرچمیکهبرایاهتزازآن
در وجب به وجب جبهه ،خون داده ایم .همان پرچمی که اگر
دشمن به جسارت آن را پایین می آورد ،به غیرت و شهادت
آن را به اهتزاز درمی آوردیــم اما در کشور خود مــا ....کاش
توجهکنیمبهنتیجهسخنانورفتارمان،آنوقتسرخانهاول
برنخواهیمگشت....

صفوی :می توانیم در ائتالف با روسیه ،سوریه ،پاکستان و عراق مقابل آمریکا بایستیم
ســردار صفوی فرمانده سابق سپاه با اشــاره به تالش
آمریکاییها برای دامنزدن به موضوع ایرانهراسی در
جهتبهرهبرداریسیاسی،اقتصادیونظامیگفت:ایران
با هوشمندی میتواند با تشکیل یک ائتالف منطقهای که
عالوه بر روسیه و سوریه شامل پاکستان و عراق نیز باشد در
مقابل ائتالف آمریکاییها بایستد .وی که در برنامه گفت و
گویویژهخبریدوشنبهشبسخنمیگفت،افزود:وقتی

نیروهایی مثل حشدالشعبی در عراق تشکیل شده ،ما در
این ائتالف میتوانیم از ظرفیت ملتها نیز برای تقابل با
آمریکا استفاده کنیم .دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم
کل قوا با اشاره به این که قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی
رو به افول و قدرت ملتهای منطقه رو به افزایش است
افزود :آمریکا در راهبرد منطقهای و بین المللی با شکست
بزرگ تری روبه رو خواهد شد.

طرح  7ماده ای «اصالح قانون تابعیت» با قید  2فوریت تقدیم هیئت رئیسه شد

طرح نقره داغ کردن دو تابعیتی ها

محمد اکبری -تعدادیازنمایندگانمجلسطرح 7ماده
ای «اصالح قانون تابعیت» را با قید  2فوریت تهیه و تقدیم
هیئت رئیسه مجلس کردند تا براساس آن خأل قانونی
مجازاتمسئوالندوتابعیتیرفعشود.بهگزارشخراسان،
این طرح پس از ارائــه گــزارش هیئت تحقیق و تفحص از
مسئوالن دوتابعیتی به کمیسیون امنیت ملی مجلس با
امضای  61نماینده تهیه شده است و طراحان آن اصالح
قوانیناینبخشراازدالیلارائهطرحمذکوراعالمکردهاند.
به گفته حسن نــوروزیعضو کمیته تحقیق و تفحص دو
تابعیتیهاطبقبررسیهایاینکمیته«پستهایکلیدی
همچون معاون وزیر و مدیران کل هم در میان مسئوالن دو
تابعیتیمشاهدهمیشود».درهمینحالروزگذشتههاجر
چنارانی نماینده مجلس نیز طی تذکر شفاهی در صحن
اظهار کرد :ما از رئیس جمهور میخواهیم که هرچه سریع
ترتکلیفمدیرانعالیرتبهدوتابعیتیدستگاههایقضایی
و امنیتی مشخص و به این مورد رسیدگی شود.براساس

مفاداینطرحکهدیروزمنتشرشدرئیسجمهور،رئیسقوه
قضاییه ،معاونان آن ها ،مشاوران رئیسجمهور ،دادستان
کلکشور،وزیرانومعاونانآنها،استاندارانوفرمانداران
اگردرکشوردیگریبهدنیاآمدهباشندوتابعیتاولیهآنها
درآنکشورثبتشدهباشد،نمیتواننددراینمناصبقرار
گیرند.اکنوندرطرحیکهمجلستهیهکردهتصریحشده
استکهافراددوتابعیتیپسازتصویباینقانونبایدظرف
سهماهشغلخودراترککنندوگرنهبامجازاتهاییروبهرو
میشوند.درماده 4اینطرحتصریحشدهاستکهافرادی
که حتی مجوز اقامت یک کشور دیگر را هم دارند باید به
دستگاه محل خدمت خود اطالع دهند وگرنه به مجازات
حبسدرجه 7یاجزاینقدیدرجه 5محکوممیشوند.در
اینطرحتکلیفشدهکهوزارتاطالعاتوسازماناطالعات
سپاهمکلفاندافرادمتخلفموضوعاینقانونراشناساییو
بهدستگاهمتبوعومراجعصالحقضاییبرایاجرایاحکام
مقرردراینقانونمعرفیکنند.
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