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افراد دوتابعیتی و داراي گرین کارت در حوزه مسئوالن و مدیران گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت

شناسایی خالءهاي قانونی در این موضوعارشد و

  :کمیسیون

امنیت ملی و سیاست خارجی

سالم علیکم؛

م شده در گزارش ارسالی هیات تحقیق و تفحص از اصالحات جزئی انجا1396/11/8/د مورخ 58/97705احترامًا پیرو نامه شماره 

شناسایی خالءهاي قانونی در این موضوع کارت در حوزه مسئوالن و مدیران ارشد وافراد دو تابعیتی و داراي گرینبررسی وضعیت

.گرددکمیسیون مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به تصویب ایفاد می1396/12/20که در جلسه روز یکشنبه 

لدین بروجرديعالءا

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

درآمدپیش

هاي نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران با هدف به زانو درآوردن ملتآرمانگسترش روز افزون تهدیدات دشمن علیه اهداف و

هاي خارجی بر افراد و نهادها و دستگاهعوامل داخلی و نماید. نفوذ گستردههاي گوناگونی رخ عیان میانقالبی ایران، امروزه در قالب

.گیر از اهم این موارد استتصمیمساز وتصمیم

دوتابعیتی در کشور و تاثیرگذاري ایشان بر نهادهاي مهم و حساس و روشن شدنافشاي بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد

ایران؛ جمعی از نمایندگان مجلس نهم و دهم را وري اسالمیابعاد امنیتی پشت پرده آن با هدف تزلزل در ارکان نظام مقدس جمه

.فرصت قانونی تحقیق و تفحص استفاده کرده و به این موضوع مهم بپردازندبر آن داشت که در این حوزه، از

ی که حمقامات و مسئولین در مجلس نهم کلید خورد، لکن بنابر مصالبدین ترتیب طرح تحقیق و تفحص از افراد مذکور در حوزه

رسیدگی در آن مجلس براي پرداختدکتر الریجانی رئیس مجلس وقت نهم مد نظر داشت مبنی بر آنکه زمان کافی برايجناب آقاي

به تصویب مجلس محترم 1395/09/07از به روزرسانی، طرح مذکور در تاریخ به این امر نبود، پس از تشکیل مجلس دهم و پس

الریجانی صادر گردید و کمیته تحقیق و توسط ریاست محترم مجلس جناب آقاي دکتر1395/10/04احکام آن در تاریخ رسید و

.آغاز نمودتفحص کار میدانی و کارشناسی خود را

خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی حاصل شده است، که جهت این گزارش حاصل یک سال تالش هیئت تحقیق و تفحص، به

مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه40صفحه متن گزارش، 33غالب قانونی در ادامه سیر مراحل

.گرددملی و سیاست خارجی مجلس میها) تقدیم کمیسیون امنیتها و سازماندستگاه
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م ناجا، وزارت امور خارجه قضاییه، دادستان محترم کل کشور، فرماندهی محترضمناً از همراهی و مساعدت سازمان اطالعات سپاه، قوه

.نماییمرا بازي نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی میها و نهادهاي که در انجام و پیشبرد اهداف این تحقیق و تفحص ماسایر دستگاهو

مقدمه

هاي اجراییخالءهاي قوانین موجود در نحوه به کار گیري افراد دوتابعیتی و داراي مجوز اقامت در دستگاه:مبحث اول

بررسی موضوع-گفتار اول

هاي اجراییبررسی خالءهاي قانونی به کارگیري دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه-گفتار دوم

هاي اجراییارگیري دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاهبررسی راهکارهاي رفع خالءهاي قانونی به ک-گفتار سوم

ارائه راهکارها و پیشنهادات-گفتار چهارم

نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی:مبحث دوم

ها و تهدیدات افراد داراي تابعیت مضاعففرصت:مبحث سوم

هاي اجراییگزارش استعالمات از دستگاه:مبحث چهارم

نویس طرحپیش  :مبحث پنجم

گیرينتیجه

مقدمه

وي گر رابطه حقوقی، سیاسی و معنجمعیّت تشکیل دهنده دولت، که بیاندر-حقیقی یا حقوقی-تابعیت عبارت است از عضویت فرد

جود ي شهروندان آن وقوانین کشور متبوع برامندي وي از حقوقی است که به موجبباشد و ثمره آن بهرهبا دولتی معیّن میفرد تابع

.سازدمیعبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوي که فردي را به دولتی معین مرتبطدارد. به عبارت دیگر تابعیت

توجه به معناي تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی از جمله شرایط مهم براي اشتغال به خدمت دولتی، با

به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا نباشد تا بتواند-به دلیل داشتن تابعیت آن کشور -کومت دیگري اجتماعی هیچ حو

.خواهد بودهاها با وي و رابطه وي با آن دولتموجب ایجاد اختالل در رابطه آن دولتحمایت دو یا چند دولت از یک فرد

دیگري است و آن دولت نیز این شخص را مورد حمایت سیاسی و حقوقی ه دولتفرد مورد اشاره داراي تعهدات و تکالیفی نسبت ب

دولت ایران، با توجه به رابطه سیاسی، داده است، در نتیجه این امکان قوي وجود دارد که در صورت اشتغال به خدمت درخود قرار
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تعهدات خود تواند انجام داده یا عامدانه در انجامدارد، تعهدات خود به دولت ایران را نحقوقی و تعهداتی که نسبت به دولت دیگر

.خلل ایجاد نماید

شود که موجب ایجاد و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت میتابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوي، حقوقی

.ها خواهد بودها با وي و رفتار وي با آن دولترفتار آن دولتهایی درشکاف

ر هاي جاسوسی بیگانه از افراد مذکوجهت پیشگیري از سوء استفاده سرویسي است در اشتغال این افراد به خدمات دولتی،فلذا ضرور

خصوص عدم به کارگیري این افراد در مشاغل هاي نفوذ و جاسوسی، مقررات پیشگیرانه و ضمانت اجراهاي موثر درتکمیل پروژهدر

.دولتی وضع گردد

هاي اجراییقوانین موجود در نحوه به کارگیري افراد دوتابعیتی و داراي مجوز اقامت در دستگاهمبحث اول: خالءهاي 

سیزدهم شمسی در حال اجراست، تابعیت خارجی هر تبعه ایرانی که بعد از ) قانون مدنی ایران که از اوایل قرن989براساس ماده (

شود. منظور ازفرد تبعه ایران شناخته مییکن بوده و آنلمکانهجري شمسی و بدون رعایت مقررات کسب کرده باشد1280سال

م به ایران، تابعیت دوباشد. بدین ترتیب براساس قانون مدنیترك تابعیت ایرانی از سوي فرد می،(989)مقررات قانونی بر طبق ماده

توانندامور دولتی و حاکمیتی بپردازند و نه میتوانند به اشتغال در میشود و افراد داراي تابعیت مضاعف نهرسمیت شناخته نمی

.اموال غیرمنقول به نام خود داشته باشند

داند و سلب تابعیت تنها از طریقداشته و آن را حق مسلم هر فرد ایرانی می) قانون اساسی به موضوع تابعیت اشاره42) و (41اصل (

.پذیر استدرخواست وي یا کسب تابعیت کشور دیگر امکان

قانون اساسی، در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است و تابعیت (42)) و41) ق.م و اصل (989نابراین با توجه به ماده (ب

.معتبر نیست-حال به هر علتی که ایجاد شده باشد-خارجی فرد 

یري کارگ، لکن در خصوص نحوه بهموضوعه ایران به صراحت مشخص شدهالوصف وضعیت عدم پذیرش تابعیت مضاعف در قوانینمع

.پردازیممیباشند خالءهاي اساسی وجود دارد که در ادامه به آنداراي تابعیت مضاعف میافرادي که

بررسی موضوع-کفتار اول

:الملل خصوصی، چند علت براي ایجاد تابعیت مضاعف وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند ازاز منظر حقوق بین

عیت جدید بدون ترك تابعیت قبلی،کسب تاب-1

ازدواج با اتباع سایر کشورها،-2

تحمیل تابعیت از سوي دو یا چند کشور بر یک فرد براساس قوانین خود (مانند سیستم خون و خاك)،-3

مواردي دیگر مانند اشغال نظامی،-4
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دارد. مواردي که در حقوق ایران موجب ایجاد تابعیت تابعیت مضاعف وجود از منظر حقوق ایران نیز در برخی موارد امکان تحقق

:شود به شرح زیر استمیمضاعف

مانند آمریکا و کانادا، افرادي که در خاك آن کشورها متولد شوند را کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد: برخی کشورها-1

اي هستند که در کشورهایی که داراي ایرانیشود. همواره افرادنمایند، که اصطالحاً سیستم خاك نامیده میکشور تلقی میتبعه آن

.باشند، هم ایرانی و هم مثالً آمریکایی استداراي تابعیت مضاعف میسیستم خاك هستند، متولد شده و

ی، ایرانکنند، در خصوص زند که زنان ایرانی با اتباع سایر کشورها ازدواج میدارازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه: مواردي وجود-2

وي تحمیل نماید، از منظر حقوق ایران، تابع آن کشور در صورتی که ازدواج وي باعث شود قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به

زمان هم ایرانی و هم اي اززدواج بدون ثبت رسمی باشد، در برههقانون مدنی) لکن در صورتی که ا987شود. (مادهشناخته می

.خارجی خواهد بود

این بند کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران) قانون مدنی: براساس976) ماده (4مشمولین بند (-3

تابعیت والدین وي براساس قوانین کشورهاي متبوع امکان دارداند ایرانی محسوبند و این در حالی است کهمتولد شده بوجود آمده

.شودآنان بر فرزند نیز تحمیل

کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس): براساس این بند976) ماده (5مشمولین بند (-4

اال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی قامت کرده باشند واز رسیدن به هجده سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایران 

این بند، قانون تعیین اکنون در خصوص مشمولینقانون براي تحصیل تابعیت ایران مقرر است. هرچند همخواهد بود که مطابق

.باشدحاکم می1386قبل از سال مردان خارجی در خصوص متولدینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با

ي خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی محسوب است و این زن تبعه): براساس این بند هر976) ماده (6مشمولین بنده (-5

.چنان معتبر بداندحالی است که امکان دارد کشور متبوع وي، تابعیت خود را همدر

شود ي خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد ایرانی محسوب میتبعهاساس این بند هر): بر976) ماده (7مشمولین بند (-6

اکنون کسب تابعیت ایران بداند. هرچند همچنان معتبراین در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وي، تابعیت خود را همو

.این امر حاصل نشود مانند پناهندگیولی مواردي نیز متصور است کهاحتیاج به ترك تابعیت قبلی دارد

.کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات مربوط از جمله ترك تابعیت ایرانی را رعایت ننموده باشند-7

.یابدالذکر تسري میدر مواردي نیز این موضوع به فرزندان و همسران افراد فوق-8

المللی یت مضاعف، چند راهکار وجود دارد مانند کشف تابعیت موثر، ارجاع به داوري بینالملل خصوصی براي رفع تابعدر حقوق بین

.و امثال آن

حال به هر علنی که ایجاد شده باشد-منظر حقوق ایران، تابعیت خارجی فرد در حقوق ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است؛ از

تابعیت دیگر براي آن فرد محرز بوده و آثار خاص خود المللی وجودو در فضاي بینمعتبر نیست اما با توجه به قوانین سایر کشورها -

.آوردرا عمالً به وجود می-باشدسیاسی آن دولت از فرد میترین آن حمایتکه مهم-
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اکمیت حاجتماعی حقوقی و معنوي بین حکومت یک کشور و افراد تحت دلیل این امر نیز این است که تابعیت یک رابطه سیاسی

آن حمایت سیاسی آن کشور از اتباع خود باشد که آنها را در مقابل یکدیگر داراي حقوق و تکالیف ساخته و اثر اصلیمیآن کشور

.المللی استدر داخل و در عرصه بین

موجب ایجاد شود که و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت میتابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوي، حقوقی

.ها خواهد بودها با وي و رفتار وي با آن دولترفتار آن دولتهایی درشکاف

هاي گاهدستباشد. استخدام افراد در(دارندگان تابعیت مضاعف) در مشاغل دولتی میاز جمله این موضوعات نحوه به کارگیري این افراد

.دهدهاي اجرایی، نمیرا به عنوان مستخدم دولتی به دستگاههر فرديدولتی همواره شرایطی را دارد که این شرایط اجازه ورود

مجوزهاي صادره، تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و ... است (ماده از منظر حقوق ایران ورود به خدمت دولتی براساس

همین قانون داراي شرایط عمومی  (42)چنین براساس بندهاي (ب) و (ط) ماده) و هم1387قانون مدیریت خدمات کشوري  (41(

.چنین التزام به قانون اساسی از جمله این شرایط استهمبراي همه است که داشتن تابعیت ایران و

توجه به معناي تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی از دیگر شرایط مهم براي اشتغال به خدمت دولتی، با

به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا نباشد تا بتواند-به دلیل داشتن تابعیت آن کشور -گري اجتماعی هیچ حکومت دیو

هارابطه وي با آن دولتها با وي ویا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختالل در رابطه آن دولتگونه که بیان شد حمایت دوهمان

.خواهد بود

هاي اجرایینی به کارگیري دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاهبررسی خالءهاي قانو-گفتار دوم 

هاي اجرایی چند خالء اساسی در قوانین موضوعه وجود دارد که دستگاهدر خصوص موضوع به کارگیري دارندگان تابعیت مضاعف در

:توان به شرح ذیل عنوان داشتها را میخالءاهم این

اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی تابعیت مضاعفعدم تسري ممنوعیت اشتغال دارندگان -1

رغم تهدیدات موجودعلیو حساس،

عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت-2

فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون-3

هاي شغلی در نظر گرفته شده در قانونفقدان ضمانت اجراي موثر براي ممنوعیت-4

.انگاري استنکاف از خوداظهاري دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آنعدم جرم-5

اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی عدم تسري ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف-1

رغم تهدیدات موجودعلیو حساس،
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را رعایت -از جمله ترك تابعیت ایرانی-اکتساب نموده ولی مقررات کسانی که تابعیت خارجی را) قانون مدنی989طبق ماده (

فروش رسیده و از اشتغال به وزارت و معاونت و یکن تلقی و کلیه اموال غیر منقول وي بهلمباشند؛ تابعیت خارجی آنان کانننموده

.و هرگونه مشاغل دولتی محروم هستندایالتی و والیتی و بلديهاينمایندگی مجلس و انجمن

یگانه، باند، لکن با توجه به قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباعرا کسب ننمودهاز سوي دیگر برخی افراد، هرچند تابعیت سایر کشورها

.) قانون مدنی از این دسته هستند976) ماده (5) و (4بند (تابعیت دیگري به آنان تحمیل شده است. به عنوان مثال افراد مشمول

نسبت به دولت دیگري هستند لکن با توجه به اینکه آن دولت این افراد را این اشخاص هرچند ناخواسته داراي تکالیف و تعهداتی

ت دولتی، دقت الزم صورت افراد به خدماحمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، ضروري است در نحوه اشتغال اینمورد

خدمت دولتی اند و از هرمذکور، نه مانند افرادي که تابعیت دیگر کشورها را کسب نمودهگیرد. پیشنهاد این است که اشخاص

.اشتغال و به کارگیري ایشان منوط به ترك تابعیت کشور ثانی باشداي از مشاغل منع شوند و یامحرومند، تنها از اشتغال در پاره

شود برخالف افرادي که تابعیت دیگر کشورها را به آنان است که موجب مییل این امر نیز تحمیل ناخواسته تابعیت سایر کشورهادل

.اند، از حق اشتغال به خدمات حکومتی محروم نشوندنمودهکسب

عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت-2

کارهاي کسب تابعیت، داشتن مجوز اقامن دائم در آن کشورهاست. در این راهدر حال حاضر در بسیاري از کشورهاي جهان، یکی از

البته در غیر مواردي مانند پناهندگی -باشدکسب تابعیت که بسیار معمول است، فردي که متقاضی صدور سند تابعیت میطریقه

ب با کسگذاري اقتصاديا پس از سرمایهابتدا مجوز اقامت دائم در آن کشور ر-شده است بینیکه راهکارهاي خاصی براي آن پیش

تواند بدون اخذ روادید از کسب مجوز اقامت دائم، فرد میآورد. پسمجوز اقامت دائم یا ارائه خدمت خاص به آن کشور به دست می

.رفت و آمد داشته و هر مدتی که تمایل دارد در آن کشور اقامت داشته باشدآزادانه به آن کشور

آمریکا یا برخی کشورهاي اروپایی، مجوز اقامت دائم تقریباً با حق شهرونديدر حال حاضر در برخی از کشورها مانند ایاالت متحده

.هیچ تفاوتی با حق شهروندي ندارد(تابعیت) یکسان بوده و جز حق راي دادن و سایر حقوق سیاسی شهروندي، تقریبًا

در کشورهاي پیشرفته صنعتی، هرچند تابعیت آن کشور محسوب یک کشور به خصوصدر حقیقت داشتن مجوز اقامت دائم در

.هاي اجتماعی و حقوقی ان کشور از فرد دارنده مجوز اقامت دائم استحمایتشود لکن موجبنمی

کشور است، است، فارغ از اینکه که عالقمند به زندگی دائم در آناز سوي دیگر شخصی که داراي مجوز اقامت در کشور دیگري

ر اي که دوابستگی و علقه به میزان علقهوابستگی حقوقی، اجتماعی، اقتصادي و معنوي به آن کشور دارد؛ هرچند که اینعمومًا

.شود نیستتابعیت حاصل می

نه یاساالمجوز اقامت دائم سفر ساالنه به آن کشور یا مدت اقامت معیننکته دیگر این است که در بسیاري از کشورها شرط بقاي

.توجهی از سال را در آن کشورها به سر ببردشود فرد دارنده مجوز اقامت مدت قابلباشد که موجب میاي در آن کشور میدوره

باشند و جمهوري اسالمی در مورد افرادي که مشغول به خدمت دولتی میشود که در وضعیت فعلی نظاممسائل مذکور موجب می

.کشورها هستند، احتیاطات الزم به عمل آیدمجوز اقامت سایر داراي



٧

فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون-3

ارشناسان کمدیران عالی رتبه کشور به دلیل جایگاه و ارتباطشان با خارج از کشوربرخی از صاحبان نفوذ و بعضی از عناصري که به زعم

شوند. با توجه به قانون مدیریت خدمات کار گرفته میمشاور بهمتبحري در موضوعات تخصصی هستند تحت عناوین مختلف نظیر

شود. متاسفانه در نمیکشور به کارگیري افراد به عنوان مشاور، رابطه استخدامی با دولت محسوبکشوري و قانون استخدامی

ارد متعددي مسئوالن عالی نظام ازشده تا آنجا که شاهد آن هستیم که در موهاي اجرایی از این خالء قانونی سوء استفادهدستگاه

.کنندهاي مشاور استفاده میافراد دوتابعیتی در سمت

وابسته-که بعضاً جاسوس یا نفوذي هستند -مسئول، به این گونه از افراد فلذا عالوه بر آنکه ممکن است تفکرات و تصمیمات فرد

دسترسی پیدا کنند. لذا ضروري است سمت مشاور و نظایر محرمانه کشوربندي و توانند به اسناد طبقهگردد؛ این افراد به راحتی می

.شغلی، صراحتاً در قانون ذکر گرددهايآن در ممنوعیت

هاي شغلی در نظر گرفته شده در قانونفقدان ضمانت اجراي موثر براي ممنوعیت-4

 (982)اند و مادهونی تابعیت سایر کشورها را کسب کردهبدون رعایت مقررات قان) براي اتباع ایرانی که989در قانون مدنی، ماده (

شغلی در نظر گرفته است لکن هیچ ضمانت اجرایی موثري هاياند ممنوعیتدر مورد اتباع غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده

است؛ که این امر منجر به نشدهانگاري اشتغال در این مشاغل ممنوعه پرداختهشغلی لحاظ نشده و به جرمهايبراي این ممنوعیت

این مشاغل شده است. لذا ضروري است ضمانت اجراهاي موثري در این موضوع ها و اشتغال دراعتنایی نسبت به این ممنوعیتبی

.گرددوضع

انگاري استنکاف از خوداظهاري دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آنعدم جرم-5

زارت امورالخصوص وهاي متولی در شناسایی افراد دوتابعیتی علیضعف دستگاهود بانک اطالعاتی افراد دوتابعیتی وبا توجه به نب

هاي جمهوري اسالمی، هاي این وزارتخانه و نمایندگیپروندهمبناي«خارجه و اذعان مقامات مسئول وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه 

ضروري است براي » بودههاي کشورمان در خارج از کشورراجعه کنندگان به نمایندگیاز خوداظهاري ماطالعات کشف ناشی

خوداظهاري در مسئله اخذ تابعیت و مجوز اقامت سایر کشورها لحاظ شود و مستخدمین دولت در بدو ورود و حین اشتغال شرط

ایم اما به دلیل ممنوعیت شغلی در نظر گرفتهآن ضمانت اجراي موثري در نظر گرفته شود. چه آنکه ما براي چنین افراديبراي

.این افراد نیستیمهاي مذکور قادر به شناساییضعف

هاي اجراییبررسی راهکارهاي رفع خالءهاي قانونی به کارگیري دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه-گفتار سوم

اجرایی،هايیري دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاهخالءهاي قانونی به کارگهاي که در بخش پیشین در خصوصبا توجه به آسیب

:پردازیممیهامطرح گردید در ادامه به تبیین راهکارهاي رفع این خالءها و آسیب

) قانون مدنی تابعیت خارجی 989مقررات را رعایت ننموده باشند، طبق ماده (کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی .1

.گردندو از هرگونه مشاغل دولتی محروم مییکن تلقیلمکانوي
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دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی بدون رعایت مقررات مشخص است. البته در لذا از منظر حقوق ایران و بر طبق قانون مدنی تکلیف

عیت اشته ولی تابویود یا اقامت به ایران دکه طبق تبصره همین ماده تابعیت خارجی وي به رسمیت شناخته شود، وي اجازهصورتی

.ایرانی را نخواهد داشت

منظر قانون مدنی، خروج از تابعیت ایران است که رعایت مقررات مادهدر نتیجه مهمترین شرط در کسب تابعیت دیگر کشورها از

ب کشورها را کستابعیت ایران، تابعیت سایر مانند اجازه هیئت وزیران در آن ذکر شده است، لذا هر شخصی که بدون خروج از (988)

.باشداز اشتغال به خدمات دولتی می) و ممنوع989نموده مشمول ماده (

صورتی که تابعیت کشور متبوع خود را ترك کرده باشند فقط ایرانی محسوبند، نمایند، درکسانی که تابعیت ایران را تحصیل می .2

برخی موارد دوتابعیتی محسوب است، لکن از چنان درت همدر مواردي مانند پناهندگی، ترك تابعیت قبلی صورت نگرفته اسولی

مارد یا دولتی گتوان این افراد را به استخدامشوند لکن آیا میمشخص بوده و ایرانی محسوب میمنظر حقوق ایران، تکلیف این افراد

کامل فرد را به دولت مستخدم وي حقوقی بسیار قوي بوده و وفاداريخیر؟ با توجه به اینکه استخدام دولتی یک رابطه سیاسی و

اند تابعیت ایرانی کسب نموده) قانون مدنی برخی از مشاغل را براي کسانی که982خصوص در مشاغل حساس، ماده (طلبد بهمی

.ممنوع ساخته است

.مدنی هستند) قانون 982زنانی که در اثر ازدواج با مردان ایرانی، ایرانی محسوبند. این افراد نیز مشمول ماده ( .3

گردید، متاسفانه ترتیب خاصی در خصوص اشتغال به خدمت دولتی در خصوص موارد تابعیت مضاعفی که در این قسمت بیان .4

لزوم حفظ امنیت کشور در وضعیت چنینشود. با توجه به مباحث مطرح شده و همافراد در قوانین فعلی دیده نمیاین دسته از

.شودشدت احساس میي در این زمینه بهگذارکنونی، نیاز به قانون

ارائه راهکارها و پیشنهادات-گفتار چهارم

:گرددهاي قبلی گزارش چند راهکار در خصوص نحوه اشتغال این افراد بیان میبا توجه به قسمت

اند و ود، کسب نمودهتابعیت دیگر کشورها را بدون ترك تابعیت ایرانی خرسد دیدگاه مشترك در خصوص افرادي کهبه نظر می .1

اشتغال آنان وجود دارد، به ترتیب محرومیت دائم اکنون مشغول به خدمت دولتی یا عمومی یا قضایی هستند یا در آینده احتمالهم

قانون مدنی  (989)باشد. همچنین اعمال حکم مادهعمومی و قضایی و ممنوعیت دائم از این خدمات میاز هر گونه خدمت دولتی،

.ص تمامی این افراد ضروري استدر خصو

به استخدام دولتی در آمده یا در حین اشتغال به خدمت دولتی، تابعیت در خصوص افراد دوتابعیتی که هم اکنون با کتمان موضوع

عامدانه گرفته شود زیرا که این افراد عالمانه و اند باید مجازات در نظراند و موضوع را کتمان کردهکشورها را کسب نمودهدیگر

.اندگرفته	نادیدهممنوعیت مذکور را

.شودجزئیات مجازات پیشنهادي در قسمت نهایی ذکر می
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ی در هاي جاسوسخدمت حکومتی و همچنین با توجه به مسائل امنیتی و رخنهبا توجه به اهمیت دوتابعیتی نبودن در اشتغال به .2

تحمیل شده است و هر چند ناخواسته تحت تابعیت سایر کشورها به آنانجمهوري اسالمی ایران، باید در خصوص افرادي که نظام

.اتخاذ گرددها نیز هستند، تدبیريحمایت سایر دولت

یاراند اما نکته بسدخالتی نداشته و بدون اختیار داراي تابعیت مضاعف شدههر چند برخی از افراد فوق در تحصیل تابعیت خارجی،

رابطه استخدامی) نیازمند دوتابعیتی نبودن وي با توجه به رابطه فرد مستخدم یا دولت (یا هر نوعمهم این است که خدمت دولتی 

تابعیت اي است، لذا به دلیل وضعیتچون کشور جمهوري اسالمی ایران، داراي شرایط ویژهاست و همچنین در شرایط حاضر،

توجه به دو جنبه مساله (عدم دوتابعیتی بودن در اشتغال به ه بامضاعف، سپردن هر نوع پستی به آنان نیز محل تامل است. در نتیج

شود که استخدام آنان تنها درمیسوي دیگر تحمیل تابعیت مضاعف ناخواسته به این افراد) این راهکار پیشنهادخدمت دولتی و از

.) قانون مدنی) ممنوع شود982ماده (مشاغل عالی یا حساس (مانند مشاغل مذکور در

.افرادي که با علم و اطالع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام نموده یا خواهند نمود، نیز مشمول مجازات باشند .3

با دولت رابطه استخدامی دارند یا خواهند داشت چرا که با توجه به اینکهنکته حائز اهمیت دیگر، خوداظهاري افرادي است که .4

باشد، دولت نیازمند وحدت و یگانگی تابعیت فرد میاهمیت آن و نوع رابطه شاغل به خدمت بااشتغال به خدمت دولتی با توجه به

.تابعیت مضاعف حین استخدام یا در طول دوره استخدام ضروري استخوداظهاري فرد داراي

توان براي آنان ممنوعیت شغلی در مشاغل حساس در نظر گرفت هم میباشند همدر خصوص افرادي که داراي مجوز اقامت می .5

.مجازات در نظر گرفتافراد را صرفاً ملزم به خوداظهاري کرد و در صورت عدم خوداظهاري براي آنانتوان اینمی

است در این خصوص قانون مدنی و عدم ضمانت اجراي موثر، ضروري (988)) و982با توجه به وضع ممنوعیت شغلی در مواد ( .6

.اجراي موثري در نظر گرفته شودضمانت

.نویس طرح قانونی است ذکر شده استجزئیات پیشنهادات فوق در فصل پنجم که شامل پیش

مبحث دوم: نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی

وزارت امور خارجه-1

مور ای و تنها مرجع استعالمی در خصوص تابعیت مضاف اتباع ایرانی وزارتدوتابعیتبا توجه به اینکه تنها مرجع ثبت اطالعات افراد

ثبت اطالعات و شناسایی این افراد و نحوه پاسخ نحوهخصوصدرتفحصوتحقیقکمیتهپاسخدر	خارجه است؛ وزارت امور خارجه

723/530/4717626نامه ظارتی و امنیتی درها و نهادهاي نها و دستگاهوزارت امور خارجه به سازماناستعالمات معاونت کنسولی

.اعالم داشته است1396/07/30مورخ 

کشورماننسولیکوسیاسیهاينمایندگیتوسطآشکار	به شکل کامالً کشف وهاي دستیابی به وضعیت تابعیتی و اقامتی افرادروش»

.گیردخارج از کشور انجام میدر
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خارج از کشور جهت انجام خدمات کنسولی ملزم به ارائه مدارك هویتی و کشورمان درهايافراد در صورت مراجعه به نمایندگی

نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع باشند که مامور کنسولی با بررسی اسناد ارائه شدهخود در خارج از کشور میاقامتی

لیست کسانی که داراي ازاطالعاتوزارتمانند	ربطهاي ذيوسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادنمایند و بدینکنسولی اقدام می

«.تابعیت دیگري هستند، آگاه خواهند شد

اعالم داشته که امکان شناسایی افراد مقیم در سایر کشورها با استفاده ازهمچنین معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در این نامه

محرمانگی اطالعات شخصی افراد از پاسخگویی به ا عمالً کشورها به استنادنتیجه است زیرابزارهاي رسمی از طریق استعالم بی

.زننداستعالمات سرباز می

عموًال مآمریکا با استناد به مقررات حقوق بشر و محرمانه بودن اطالعات شخصی افرادهاي عمده اروپایی وها به ویژه دولتاکثر دولت»

«.نمایندکشورمان در این خصوص استنکاف میهايده از سوي نمایندگیاز پاسخگویی به استعالمات رسمی به عمل آم

نماید که هیچ گونه راه مشخص قانونی جز خوداظهاري داوطلبانه در جهت معاون کنسولی وزارت امور خارجه در ادامه تاکید می

از اظهار داوطلبانه تابعیت دوم یا سوم خود توانندافراد داراي تابعیت مضاعف وجود ندارد و این بدان معناست که افراد میشناسایی

:نمایدتاکید میاستنکاف نمایند و در این رابطه

فوق و خوداظهاري افراد مشمول تابعیت مضاعف یا مقیم خارج از کشور، راهکارشایان ذکر است وزارت امور خارجه به غیر از موارد»

اي از تابعیت مضاعف افراد به معنی بنابراین داشتن سابقه .ر اختیار نداردقانونی دیگري براي کشف وضعیت اقامتی و تابعیتی آنها د

«.اختیار داردنظر این وزارتخانه مبتنی بر اطالعاتی است که درموضوعی نیست زیرا اعالمنفی قطعی چنین

وزارت امور خارجه«ید که: نماتاکید می1396/06/26مورخ 731/106/4693224ضمناً معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در نامه

اطالعات شخصی افراد دسترسی یابد مگر آنکه از سوي تواند بهمطابق شرح وظایف ذاتی خود، عمالً و قانونًا به طرق دیگري نمی

«.در موارد مطروحه واصل گردداطالعاتی	ربط،نهادهاي ذي

نماید که پس از اخذ گذرنامه توسط افراد هیچ گونهم میخارجه رسمًا اعالآنچه بسیار حائز اهمیت است آن است که وزارت امور

:نمایدتصریح می1396/06/26مورخ 731/106/4693224امکان نظارت و کنترل بر این افراد وجود ندارد. این وزارتخانه در نامه

، زمان ورود و خروج آنها بهسفرهاي مقامات دولتی پس از صدور گذرنامهوزارت امور خارجه ... اطالعی از انجام یا عدم انجام»

«.ندارد... ودیگرکشورهاي	کشورهاي ثالث، مالقات مقامات دولتی با مقامات

در برخورد با دارندگان تابعیت سایر کشورها و همسران ایشان تاکید رغم اهتمام جدي وزارت خارجهشایان توجه است که علی

استراتژیک کشور با آن مرتبط بوده و افراد آن به که بسیاري از تصمیمات-که افرادي که به هر نحو با این وزارتخانه مهم نمایدمی

اند و پس ازداشتههمکاري-اند دسترسی داشته و از تصمیمات اساسی و محرمانه نظام مطلع بودهبندي کشوراسناد داراي طبقه

تابعیت، اقامت کشورهاي دیگر وجود ندارد ضمن آنکه وزارت امور خارجه عی در مورد مهاجرت یا اخذانفکاك از این وزارتخانه اطال

طریق سیستم حقوقی خاك تابعیت کشورهاي ها که ممکن است ازتابعیت فرزندان مسئولین آن وزارتخانه و سایر وزارتخانهدر خصوص

.راي اثبات این مدعا وجود داردبشواهدي	اگر چهاند سکوت نموده است؛دیگر را اخذ کرده
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بر آنکه در خصوص اخذ تابعیت افراد عادي در کشورها امکان اطالع وجود در این میان الزم است به این نکته توجه شود که عالوه

گونه امکان ماموریت) در خارج از کشور نیز هیچدارعهده-دار هاي دولتی (عنواندر خصوص نحوه استفاده دارندگان گذرنامهندارد،

تحقیق و به کمیته1396/07/12مورخ 720/500/4704735کنسولی وزارت امور خارجه در نامه مشخصی وجود ندارد. معاونت

:نمایدتفحص اعالم می

ار اختیمحترم مجلس شوراي اسالمی، وزرا و ... پس از ممهور شدن به مهر ورود دردار نظیر نمایندگانهاي عنواندر مورد گذرنامه»

کشور خارج و در خارج از کشور از گذرنامه دولتی خود استفاده گیرد که ممکن است فرد با گذرنامه عادي ازدارنده گذرنامه قرار می

.نماید و مجدداً در بازگشت از گذرنامه عادي خود استفاده نمایدیا سوءاستفاده

هاي سیاسی و خدمت در تاکید دارد که کلیه دارندگان گذرنامهگذرنامه، ) قانون13) ماده (2جالب این است که نص صریح تبصره (

متاسفانه بسیاري از مقامات که داراي گذرنامه  .هاي خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهندورود به کشور باید گذرنامهموقع

«.رندداها را نزد خود نگه میسرباز زده و بدون مجوز گذرنامهدار هستند، از این وظیفهعنوان

جهتیکارشناستاشدآن	(معاونت کنسولی) تصمیم تیم تحقیق و تفحص برعالوه بر مکاتبات صورت گرفته با وزارت امور خارجه

یک نوبت بازدید توسط رئیس کمیته تحقیق تر در آنجا (مرکز اسناد وزارت امور خارجه) مستقر گردد و در همین راستادقیقبررسی

.خارجه صورت گرفتوزارت امورو تفحص از مخزن اسناد 

باطی و انضدهنده یک نوع بیکارشناس مستقر در وزارت امور خارجه نشاننتایج بازدید و مشاهدات رئیس کمیته تحقیق و تفحص و

لیاطالعاتی است؛ که نه تنها معاونت کنسومرج در نحوه نگهداري اسناد و عدم وجود سازوکارهاي الزم جهت ایجاد یک بانکوهرج

مشاهدات نشان  .ندارد روش خاصی نیز براي شناسایی این افراد در نظر گرفته نشده استعزم جدي در تهیه این بانک اطالعاتی

بایگانی شده که در معرض امحاء و آسیب هستند. حجم کمی از اياي از این اسناد به صورت سنتی و برگهدهد بخش عمدهمی

باشد (همان سامانه جامع بعد میبه1390افزاري است که مربوط به سال بانک اطالعاتی و نرمدوتابعیتی به صورت اطالعات افراد

سیستمی شوند به دلیل عدم ثبتکه بیشترین حجم از اسناد را شامل می1390از سال کنسولی)؛ و اطالعات افراد دوتابعیتی قبل

.برداري از آن فراهم نیستامکان بهره

:و تفحص از وزارت امور خارجهارزیابی کمیته تحقیق 

برداري از آن به نحوي است که اوالً حجم باالیی ازافراد دوتابعیتی و بهرهارزیابی کمیته تحقق و تفحص در خصوص ثبت اطالعات

و د شوناسناد وزارت امور خارجه نگهداري میاین اسناد هویتی مهم تاکنون به صورت سیستمی ثبت نشده و بالاستفاده در مخزن

ارائه نهادهاي نظارتی و امنیتیباشد. ثانیاً استعالماتی که از سوي وزارتخانه مذکور بهپذیر نمیامکانآنازبرداريبهرهامکان	بالتبع

(که حجم زیادي از اطالعات را شامل1390بعد بوده و شامل اطالعات قبل از سال به1390شود ناظر بر اطالعات سیستمی سال می

.ستابرداريبهرهواستناد	نظارتی و امنیتی غیرقابلباشد فلذا در عمل پاسخ استعالمات وزارت امور خارجه به نهادهايیشود) نممی

:وزارت اطالعات-2

:داردمیبیانگونهاینتفحصوتحقیقهیاتبهگزارشیدردوتابعیتیموضوعبرکلیاشرافکه	این وزارتخانه
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هاي علمی و حساس، مبین آن است هاي مختلف و مرتبط با حوزهبخش، متخصصان و کارشناسانبررسی وضعیت برخی از مدیران

باشند. برخی از تبعات خارجی میتوجهی از افراد مذکور داراي تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهايکه تعداد قابل

:ازعبارتند	ضداطالعاتیاشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر

عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوري اسالمی ایران؛-1

اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی؛-2

اطالعاتی؛اخذ تعهد از سوي برخی کشورهاي مبنی بر لزوم پایبندي به منافع ملی و همکاري با سرویس-3

ها و تفکرات و اجراي آنها در کشور؛تاثیرپذیري از دیدگاه-4

مراجعه و تخلیه اطالعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور موردنظر و الزام به پاسخگویی؛-5

هاي (عملیات روانی) برخورد یا جامعه مذکور؛پیامدهاي حقوقی، سیاسی و رسانه-6

مبنی بر ممنوعیت به کارگیري اتباع داراي تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، (989)مادهدر این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه 

هاي علوم نوین و انتقال تکنولوژي با موانع و حوزههاي ملی و به ویژه دربرداري از بخشی از ظرفیتباعث گردیده که امکان بهره

ها اطالعاتی ضمن رصد برنامههايعمالً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوي دیگر سرویسمشکالتی همراه باشد که

هاي جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطاي تسهیالت بهمبادرت به طراحی روشو جدیت جمهوري اسالمی ایران در اجراي قوانین؛

.نماینددیریتی میهاي مافراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست

:ها و مالحظات در به کارگیري جامعه مذکور عبارتند ازلذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورت

هاي اطالعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویستعیین کانون-

اطالعات مهم؛

اطالعات و ممانعت از تبیین و تصویرايتفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفهبندي (در قالب ذهنطهضرورت طراحی سیستمی حی-

هاي حساس؛دقیق پروژه

ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی ها در قالبضرورت تعریف دقیق وظایف و ماموریت-

آوري؛بنیان و فنهاي دانشهاي کشور در حوزهيهاي مرتبط با نیازمندیا شرکتمتخصصین

هاي خاص و مورد نیاز کشور؛ها و تخصصضرورت تعیین رشته-

گیري و تاثیرگذاري از بستر افراد مذکور؛هاي اطالعاتی جهت افزایش قدرت تصمیمتوجه به تالش سرویس-

اند که بر) حوزه مورد استعالم قرار گرفته19ور؛ حداقل در (اقامت خارج کشالزم به توضیح است که افراد داراي تابعیت مضاعف و

.(سال گذشته2مورد طی210اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تایید صالحیت گردیده (
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هیات تحقیق و تفحص مدارك به دست آمده در این موضوع را حضوراً در اختیار دادستان محترم کل کشور جهت اقدامات قضایی 

.ر داده استقرا

پلیس گذرنامه ناجا-3

شناسایی افراد دوتابعیتی در این رابطه طی مکاتباتی با کمیته تحقیق پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا در خصوص سازوکارهاي

:اعالم نموده است که1396/07/01مورخ 14/28/4/279/6/8در نامه و تفحص

مبادي هاي ج.ا.ایران در خارجه، هنگام ورود به کشور درآنان از طریق نمایندگیو مادراطالعات این افراد، همسران، فرزندان، پدر »

به وزارت امور خارجه در رابطه به داشتن تابعیت رسانیمرزي و هنگام مراجعه به پلیس جهت اخذ گذرنامه، اخذ و ضمن اطالع

در سیستم جهت جلوگیري از تردد با مدرك خارجیق.م مشخصات گذرنامه خارجی آنان به (989)مضاعف مورد اشاره در مواد

اشند بمیلیون از اتباع ایرانی که داراي تابعیت مضاعف میگردد و در حال حاضر اطالعات بیش از نیممرزي لیست مهاجرت ثبت می

.«) هزار نفر به صورت سیستمی در این پلیس وجود دارد77بیش از (اي وبه صورت پرونده

مرااینازکسیاگرواست	دوتابعیتی منوط به اظهار و تسلیم اسناد مثبتهکه اخذ اطالعات در خصوص افراداین بدان معناست 

همین راستا کمیته تحقیق و تفحص ملی طی جلساتی خودداري نماید باز هم مشکل اصلی شناسایی افراد به قوت خود باقی است. در

ردید مشخص گکارهایی شناسایی افراد دوتابعیتی مذاکراتی صورت داد کهامنیت در خصوص سازوبا مسئول اداره تابعیت پلیس

مرزهاي کشور، اقداماتی را در خصوص شناسایی و ثبت اطالعات پلیس امنیت با عنایت به ماموریتش در کنترل ورود و خروج افراد از

و اعمال تخفیف در اخذ عوارض ورود خوداظهاريایجاد بانک اطالعات صورت داده است و در اقدامی با تشویق افراد بهافراد به جهت

لکن شوراي استنمودهکسبراستاایندرتوفیقاتیکهنماید؛	به اعالم تابعیت، اقامت و ...و خروج توانسته این گونه افراد را تشویق

نعت به عمل آورد، که به نظر از اقدامات مذکور مما1393/11/06به تاریخ184864اي در نامه شماره عالی امنیت ملی طی مصوبه

.جدي مواجه ساخته استهاي بالقوه پلیس امنیت را در شناسایی افراد دوتابعیتی با چالشاقدام ظرفیترسد اینمی

1393/11/06به تاریخ 184864مصوبه شوراي عالی امنیت ملی به شماره 

تمامی اتباع ایرانی داراي سند هویتی معتبر، در صورت تقاضا موظفند به هاي جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشورنمایندگی-

.اسناد در حکم آن بدهنداحراز هویت و بدون توجه به اسناد اقامتی آنان در کشور خارجی، گذرنامه و یاپس از

رانیمبنی بر تابعیت ایمراجعه به مبادي ورودي پس از ارائه سند معتبر هویتیاتباع ایرانی فاقد گذرنامه و یا مشابه آن در صورت-

.توانند به کشور وارد شوندبه ماموران ناجا و احراز هویت می

وزارت کشور-4

است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شوراي امنیت کشور در در این میان اظهارنظر وزارت کشور بسیار قابل توجه

سازوکار مشخص در رابطه با شناسایی این بودن فرآیند اخذ تابعیت و عدمافراد داراي تابعیت مضاعف ضمن تایید پنهانی خصوص

:دارد/الف ش اظهار می4/25/19170نامه افراد مگر از طریق مراجع امنیتی در
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یتبینی شده، فرآیند دریافت این تابعقانون براي دارندگان تابعیت مضاعف پیشهایی که دربا عنایت به ماهیت موضوع و محدودیت»

والً  کنند. با وجود این، ممکن است اقرار به داشتن آن نمییا گرین کارت معموالً به صورت پنهانی انجام شده و دارندگان آن نیز معم

نماید کهتاکید میانتظامی جمهوري اسالمی ایران اطالعاتی در خصوص موضوع داشته باشند و همچنینوزارت اطالعات یا نیروي

رحل را دخوداظهاري است و سازوکار مشخصی در این رابطه وجود ندارد و راههاي دولتی نیز تنها از طریقانتصاب افراد به مسئولیت

:داندهاي دولتی میاصالح فرم

اراي دپیشگیري از انتصاب افرادگیرد، برايدولتی بر اساس خوداظهاري انجام میهايبا توجه به اینکه انتصاب افراد به مسئولیت»

«.نیاز به اصالح داردهاي حراستیهاي انتصاب افراد و فرمرسد فرمتابعیت دوگانه به نظر می

گیرد باز هم عامل موثري در جهت الزام افراد براي اعالم تابعیت مضاعفهاي حراستی نیز مورد اصالح قرارهذا چنانچه فرمعلی

.بینی نشده استپیش

سالههرکهداردتوجهیقابلموضوعبهاشاره	باشدتابعه وزارت کشور میهايهمین خصوص سازمان ثبت احوال که از سازماندر

آنها شناسنامه ایرانیدهد که طبعاً برايمیزان قابل توجهی واقعه والدت در خارج از کشور رخ می

راکشورآنتابعیتخاكسیستم(کشورهاآنحقوقی	س سازوکاراساشود که تعداد قابل توجهی از این افراد، برصادر می

:استاعالم داشته3/6/1359مورخ 46439/1کردند. این سازمان در نامه شماره میدارا

مله جها، عمالً در بحث تابعیت، مشکالت بسیاري ازهاي تابعیت توسط دولتمکانیزمگذاري و به کارگیرياختالف نظر در سیاست»

اشد فرزندان بآمریکا که تابع سیستم خاك (اقامتگاه) میالمثل در کشوري مثلنماید. فیتابعیتی را حادث میت مضاعف یا بیتابعی

ر گردند، حال اینکه ببرخوردار میشوند، خود به خود از تابعیت کشور آمریکاکه در خاك آن کشور متولد میمنتسب به پدر ایرانی

12156تعداد1394شوند چنانکه در سال تابعیت در کشور ما، تبعه ایران محسوب مید مربوط بهاساس سیستم خون، طبق قواع

شناسنامه ایرانی صادر شده و از سوي دیگر تابعیت کشور محل مورد واقعه والدت در خارج از ایران رخ داده است که طبعا براي آنها

ایران و همچنین تحصیل تابعیتت رفع مشکالت تابعیت، در فرض اخذ تابعیتگذار در جهاند. البته قانونگردیدهتولد را نیز دارا

موثر اي ارائه طریق نموده است هر چند این تکلیف فاقد ضمانت اجرايمدنی به گونهقانون) 989(و) 984(	کشور دیگر در مادتین

«.باشد

.اندز افرادي باشد که بر اثر تولد داراي تابعیت مضاعف شدهتواند بانک اطالعاتی مناسبی ااحوال میرسد سازمان ثبتلذا به نظر می

:ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص از وزارت کشور

سایرتابعیتاخذبودن	ایران نیز بر اساس اعالم رسمی خود بر پنهانیتر اشاره شد وزارت کشور جمهوري اسالمیچنانچه پیش

احوال هماهنگی بین وزارت کشور (سازمان ثبتعدم سازوکارهاي دقیق تاکید دارد. این در حالی است که تنها با ایجادوکشورها

نمایند و یا هویت ایرانی میتوان تابعیت افرادي را که در سایر کشورها متولد شه و براي اخذ اسنادمیخارجهاموروزارتو	کشور)

تی خود هوینمایند، و جهت اصالح اسنادافراد غیرایرانی تابعیت کشور دیگري را اخذ میدلیل ازدواج باافرادي که در سایر کشورها به

.تعیین نمودنماید،مراجعه میبه دفاتر اسناد هویتی خود به دفاتر کنسولی ایران در آن کشورها
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هاي به عمل آمده در خصوص ساز و ور و ارزیابیهاي مذکتفحص از دستگاههاي صورت گرفته کمیته تحقیق والنهایه بنا بر برسی

هاي خود در حوزه اجرا رفع نواقص و کاستیرسد وزارت امور خارجه باید ضمنهاي شناسایی افراد دوتابعیتی به نظر میراهکارها و

پلیس امنیت، همچونهاي مرتبطی هاي موجود نهادها و سازمانتکمیل بانک اطالعاتی، ظرفیتجهت ثبت و شناسایی این افراد و

.احوال، را شناسایی و از آنها استفاده کندسازمان ثبت

ها و تهدیدات افراد داراي تابعیت مضاعفمبحث سوم: فرصت

کشورها و ایجاد تعامل سازنده مبتنی بر عزت با کشورهاي دنیا از جمله باورهايهاي اقتصادي و علمی سایرگیري از توانمنديبهره

نظیر مهاجرت براي تحصیل و کسب دانش روز دنیا و یا دالیلیبهایرانیافرادازبسیاري	نونی جهان امروز است،نظام و ضرورت ک

از جمله اندیشمندان موفق و المحالاند. و فیبرداري نمودههاي اقتصادي و علمی موجود در آنها بهرهفرصتتولد در سایر کشورها از

امنظکههستنداسالمیجمهورينظامرويپیشهايفرصت	ترینهستند، از بزرگرافرازي ایرانتراز اول علمی دنیا بوده و مایه س

رفاه در جامعه تالش نماید. بسیاري از این افراد که تواند با استفاده از دانش و مهارت آنان نسبت به اعتالي علمی، فنی، و سطحمی

استفادهکشوردر	هاي بالقوهظرفیتایناز	اند تا بتوانکنند اغلب مورد شناسایی قرار نگرفتهکشورها زندگی میهم اکنون در سایر

.نمود

جهت فرآیند رشد و توسعه ملی از موارد غیر قابل انکارو کارکرد ایشان دراشراف اطالعاتی بر افراد دو تابعیتی جهت افزایش توان

مصالح ملی تنها با ایجاد ساز و کارهاي قانونی و اد به سوي مقصدهاي ایمن و کارا در جهت نیل بهاست هدایت و کنترل این افر

ت فراهم نمایند لکن تهدیداهایی را براي کشورهاي شوم دشمنان نظام و فرصتاین افراد در مقابل نقشهاجرایی و حفاظت و صیانت از

.سازدهاي جدي را براي کشور متحمل میآن آسیباي است که در صورت اغفال ازبالقوه ایشان مسئله

هاي بسیاري در حوزه گوناگون گردیده است. هر چندهاي اخیر منشا آسیبسالموضوع تابعیت مضاعف از جمله مسائلی است که در

ون یت سایر کشورها بداقدام افراد براي کسب تابعساز نباشد و یاداشتن تابعیت مضاعف در آحاد جامعه نیز ممکن است مشکلبدواً

تابعیت مضاعف درمیهنی ایشان صورت گیرد اما تجربه نشان داده است که قرارگیري افرادي باسوء نیت و خدشه به عرق ملی و

وبودهبسیارياهمیتواجدباشندمیآنهابرتاثیرگذار	که نوعاً ساز و افراد منسوبین به مسئولیننهادهاي تصمیم گیر و تصمیم

.بروز معضالتی گردیده استتموجبا

ها وشود که اینگونه افراد یا به صورت مستقیم با قرارگیري در سمتمیبا این مقدمه اجمالی حساسیت موضوع هنگامی مضاعف

براندازهاي نظام را گذاري و چشمها هدفها و سمتجایگاههاي مهم اجرایی، یا به صورت غیرمستقیم با نزدیک شدن به اینجایگاه

در ادامه به برخی از عوارض و تهدیدات منافع کشور هدایت کنند و وضعیت حال و آینده نظام را به مخاطره اندازند. لذاخالف مصالح و

.ناشی از آن خواهیم پرداخت

آثار حقوقی و قانونی پذیرش تابعیت کشورهاي دیگر و تقابل آنها با منافع ملی

اي را پذیرفته و بدان پایبند باشند و این درنامهبایست قسممختلف میضاعف از کشورهايافراد مختلف هنگام دریافت تابعیت م

شهروندينامهمقسدربارهمثالطوربهباشدمیتابعیت	گیرندهنامه شامل بندهایی مبنی بر حفظ کشور مذکور توسطحالیست که قسم

اي، فرمانروایی، کشوري یا شاهزادهرگونه وفاداري و صداقت به هرکنم همن با سوگند اعالم می«بیان شده است که آمریکاکشور

ون قانگیرم... من هرگاهکنم و پس مییا شهروندش بودم مطلقاً و تمامًا انکار میاش وسلطنتی خارجی که پیش از این زیر سلطه
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ولیت را با آزادي کامل و بدون هیچگونه گیرم... من این مسئمیمجاب کند در پشتیبانی از ایاالت متحده آمریکا اسلحه به دست

«...پذیرم تا پروردگار به من یاري رساندقصد گریز از آن میتردید فکري یا

انادا و کباشد، وفاداري به ملکه الیزابت دوم و ملکهکشورهاي زیر نظر انگلیس مییا در سوگندنامه کشور کانادا با توجه به اینکه از

قوانین کانادا را رعایت نمایم و تمام وظایفم را به عنوان شهروند کاناداییدار باشم و باقی بمانم و با وفاداريوارثان و جانشینان او وفا

.انجام خواهم داد

که در صورت خیانت به کشور مذکور، فرد تابعیت آن کشور را از دست خواهد باشدنکته حائز اهمیت در اعطا تابعیت مضاعف این می

.نصیب خواهد شدگردید بیمند میهبی که از قبل آن بهرهاز تمام مواداد و

اند که هاي تابعیت خود شرایطی را قید نمودهنامهآمریکا و کانادا در قسمهاي فوق مشاهده گردید کشورهايطور که در نمونههمان

.خواهد داشتبه دنبال صورت رعایت آن با توجه به اینکه این کشورها داراي تضاد منافع با ج.ا.ا رادر

استحاله فرهنگی، ایدئولوژیک-2

د پذیرد، ایجااکنون بیشتري درخواست تابعیت از آنها صورت میکه هماز دیگر موضوعات تابعیت مضاعف به ویژه در کشورهایی

اخذ تکشورها به مدت چندین سال جهباشد که به دلیل حضور فیزیکی در آنفکري ـ ایدئولوژیک به آن کشورها میدلبستگی

ر مسندهاي دچنین افراديگردد و قرارگیري اینزندگی و نوع عملکرد جامعه آنجا، منتج میتابعیت و تحت تاثیر قرار گرفتن از سبک

تفاوت و تضاد جدي نگاه فرهنگی با انقالب اسالمی خواهد شد و از ساز استحاله درونی انقالب اسالمی به دلیلحساس نظام، زمینه

شدگان خالص شدیم لکن از شر تربیتما از شر رضاخان و محمدرضا«فرمودند: 1360ماه دي7امام خمینی(ره) در کههمین رو بود

«.شدها خالص نخواهیمغرب و شرق به این زودي

پیشرفته مورد تاکید بوده است، لیکن آنچه در این مبنا باید مورد توجه قرارهاي جدید ومندي از علوم و فنون و دانشاگرچه بهره

د فرهنگی و ایدئولوژیک به غرب و کشورهاي معانهاي گفته شده (وابستگی سیاسی وفرضداد این است که افراد دوتابعیتی با پیش

دانشجو به عنوان اند آموزشی و در مقام تربیتهاي علمی در مساساتید دانشگاه و یا اعضاي هیاتنظام) هنگامی که به عنوان

اندیشه گرایانه خود درشک با تزریق افکار غربگیرند بیکشور، قرار میسازان و مدیران سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و اجتماعیآینده

هاي دینی ونها از اندیشهکشور، انشقاق آمدت موجبات استحاله فرهنگی مدیران آیندهتوانند در طوالنیپذیر میقشر دانشاین

ی که هاینماید. اندیشهنماشده غرب را فراهمهاي پوچ و نخسازي اندیشهوابستگی به غرب و یا پیادهاسالمی و انقالبی و در نتیجه

.کشانده استاکنون غرب را به اضمحالل سیاسی، اقتصادي و فرهنگیهم

مندان هاي دانشهاي کشور مورد تدریس قرار گرفته و اندیشهدرسی دانشگاهتونشده غرب به عنوان ماکنون بسیاري از کتب ترجمههم

هاي یشود. بررسها ترویج میاساتید در دانشگاهگونه ازکه عمدتاً به منابع قدرت نظام سلطه متصل و مرتزق هستند توسط اینآنها

ایی خصوصاً کشورهاي اروپکشورهاسایرمقیم	یا خود تبعههاي کشور گرا در دانشگاهاز اساتید غربدهد که بسیاريضمنی نشان می

هاي به کدهاندیشها وتحصیل و یا مشغول کار هستند و ارتباط تنگاتنگی با دانشکدهبوده و یا فرزندان ایشان در این کشورها در حال

.ظاهر علمی خوب دارند

امکان انجام اقدامات پنهان منافی منافع و مصالح کشور-3
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نجام ادهد تا با تابعیت مضاعف خود اقداماتی علیه منافع ملی ایران بهبه آنها میتابعیت مضاعف به افراد ایرانی، این امکان رااعطاي 

آزادانه به کشور فلسطین اشغالی سفر نمایند و در عین حال با برسانند و مراوداتی را به کشورهاي خود برقرار نمایند؛ به طور مثال

نباید بدون اینکه در داخل کسی از آن مطلع نمایند و اقدام به انواع امور ضدامنیتیخود نیز به داخل ج.ا.ا تردد میگذرنامه ایرانی

امکان اشراف اطالعاتی دهد و در عین حالدوتابعیتی نبودن نتایج حاصل از این مسئله را کاهش میگردد واین در حالی است که

.گردد را افزایش دهدهاي غیرایرانی خود انجام میگذرنامهز طریقجهت تقابل با اقدامات ضدامنیتی که ا

خصوصاً افرادي که شهروند هستند و یا مجوز اقامت دارند (به جهت حساسیتفلذا کثرت تردد این افراد به کشورهاي مبدا و مقصد

چه آنکه در برخی موارد اعطاي تابعیت بهباشند. میهاي اطالعاتی بیگانهسازي ماموریت سرویسکمتر)، پوشش مناسبی براي پیاده

.گرددمرسوم در قبال ایشان انجام میسهولت و بدون تشریفات

تکمیل پروژه نفود-4

هاي اطالعاتی و جاسوسی بیگانه دیگر، همواره در مظان توجه سرویسافراد دوتابعیتی به واسطه حضور مستمرشان در کشورهاي

ناخواسته از آنها در یک پروژه نفوذ و گیريدام علیه امنیت ملی نداشته باشند، احتمال بهرهاگر سوء نیتی براي اقهستندو حتی

.جاسوسی وجود دارد

نماید و با هدایتکرده دوست اقدام به رسوخ در ذهن و روحیات افراد میبزكچه آنکه نفوذي برخالف جاسوس، آشکارا و در چهره

.بخشدجهت میهاي شخص را به سوي اهداف خود،سازيگیري و تصمیمایشان در طول زمان، تصمیم

نفوذ دو جور است، یک نفوذ موردي است، نفوذ فردي «اند: چنین بیان نمودهبه نحوي که رهبر انقالب خطر حضور افراد نفوذي را

ستگاهی دارید، یککنید شما یک دم و دیک نفوذ جریانی است. نفوذ موردي خیلی نمونه دارد، معنایش این است که فرضاست،

است، شده، با ماسک در مجموعه شما بفرستند شما خیال کنید دوستشده، بزكآرایشمسئولی هستید، یک نفر را به چهره

ترینش تاهمیجاسوسی است که این کمترینش است، یعنی کمکه او دوست نیست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد، گاهیدرحالی

یک مدیري کند. شماخبردهی است، گاهی کارش باالتر از جاسوسی است، تصمیم شما را عوض میشی وجاسوسی است، خبرک

جور یا موثري انجام بدهید، اگر چنانچه این حرکت را اینتوانید یک حرکت بزرگگیر هستید، میهستید، یک مسئولی هستید تصمیم

سازي در همه یعنی تصمیمجور انجام بدهید،د که شما حرکت را اینکناید کاري مینفع دشمن است. او میانجام بدهید این به

«.هاي روحانی و دینی و مانند اینها هم همیشه وجود داشتهنیست، دستگاههاي سیاسیها سابقه هم دارد، فقط هم دستگاهدستگاه

از افرادگونهدر نهادهاي مهم کشوري، به شناخت ابعاد شخصیتی و هویتی اینکارگیري ایشاناحصا تهدیدات افراد دوتابعیتی در به

فرهنگی و اقتصادي و مجذوب پیشرفت و توسعه هاي گوناگون علمی،گردد. افرادي که به علت گثرت تردد و تعامل در حوزهبازمی

در را از ایشانامات متفاوتی و بعضًا متناقضیتعهدات ایشان به دو کشور بعضاً غیرهمسو، الزگردند ویافته میکشورهاي توسعه

م هاي نظاهاي گوناگون با مبانی سیاستتناقضات آشکاري در عرصهگردد که در بسیاري از مواردهاي گوناگون خواستار میعرصه

ند پرورانرها در ذهن میرا در آن کشوشان سوداي یک زندگی رویاگونههاي شخصیتگونه از افراد با توجه به ویژگیاین .اسالمی دارد

که پروژه نفوذ گونه استنمایند و اینبا اعصاي تابعیت حتی بدون تشیفات مرسوم استقبال میو بیگانگان نیز از این خصیصه آگاهانه

.گرددآغاز می
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هاي گوناگون جهت اجرایی کردن پروژه نفوذ، توسطدوتابعیتی در حوزههاي افرادبرداري از ظرفیتنحوه بهره

:توان به سه قسم تقسیم نموداطالعاتی و جاسوسی دشمن را میهايسرویس

سازان رسمیگیران و تصمیمقسم اول: مدیران و تصمیم

هتواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدي باشد بگفته؛ میهاي پیشوابستگیبه کارگیري این افراد در مناصب دولتی به دلیل

بعضاً غیرقابل جبران است، به طور مثال افرادي چون و سیاسی این افراد در بروز تهدیدات بسیار عمیق وطوري که تاثیرات اقتصادي

اي مذاکرات هستهاین موارد است که به اتهام جاسوسی و همکاري با دول متخاصم خارجی در پروندهسید حسین موسویان از جمله

توان بهباشد. از دیگر موارد میهاي آمریکایی مشغول فعالیت میاندیشکدهراکنون دتحت تعقیب قرار گرفته و محکوم گردید و هم

مقیم انگلیس) که به طور فعال در برهه تاریخی افرادي چون محمدجعفر محالتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصري (شهروند اتریش و

جهت هدایت و ندگی در مذاکرات سعدآباد درکنالحاقی توسط ایران، ایفاي نقش محوري و هدایت، پذیرش پروتکل598قطعنامه 

.اند، اشاره نمودپیشبرد توافق برجام حضور داشته

ش ترین بخاي بود که در راس حساسکننده هستهجاسوسی در تیم مذاکرهدري اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومین به اتهام

امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام شرطبه عنوان پیش FATFیعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرايمذاکرات

ات خود اعترافوجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه مشارالیه دربه نحوي که راه رفت و برگشت براي آن

ست تا افراد مطمئنی را جهت همکاري امارات از وي خواسته امستقر در PWCبه صراحت عنوان داشته است که نمایندگی شرکت

کان هاي فریده شیرازي و مشناممعرفی نمایند که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وي نیز دو نفر بهبا این موسسه به آن

موارد در اینگراي در توافق برجام) را به آنها معرفی نموده است. از دیکننده هستهمذاکرهمشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تیم

وارده اقتصادي از سوي خاوري به عنوان مدیرعامل بانک ملی به عنوان توان به خاوري اشاره نمود؛ همگان نیز ایجاد خسارتزمینه می

.نداشته و توضیح واضحات استاند و نیاز به تشریحهاي هنگفت از کشور مطلعبانک ملی ایران و خروج سرمایهمدیر عامل

تگان سببی و نسبی مسئولین نظامقسم دوم: بس

سیتوانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیامسئولیتی ندارند اما میبستگان سبی و نسبی و فرزندان مسئولین که اگر چه خود

جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند تا بر روي هاي اطالعاتی دشمنفراهم نمایند. چه آنکه ممکن است با سوء استفاده سرویس

د از یک سو و یا بستگان خومستقیم تاثیر گذارند و مسئولین کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان ومسئولین به طور مستقیم و غیر

ورف دشمن را در کشبستگان از سوي دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم اهداها براي حفظ منافع فرزندان وتحت فشار سرویس

.پیاده سازي نمایند

ار اند لیکن بررسی اخباز وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسئولین ندادههاي اجرایی کشور هیچ گونه اطالعاتیاگر چه دستگاه

ابل و شواهد قآنها در کشورهاي خارجی قرائن ها، سوابق تحصیلی مسئولین و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمتدر میان رسانهآشکار

دیگر کشورها تولد، تابعیتنماید بسیاري از فرزندان مسئولین به دالیل متعدد نظیر تحصیل واثبات میدهد کهاعتنایی را به دست می

هاي تفعالیآنان تحمیل شده است؛ و هم اکنون بدون ترك تابعیت آن کشورها مشغولاند و یا تابعیت سایر کشورها بررا اخذ نموده

رتبه اي، نظیر وزیر محترم امورخارجه، نفت و برخی از مشاوران اقتصادي و یا کارمندي در آن کشورها هستند فرزندان مسئولین عالی

تدابیري در خصوص این دسته از افراد رئیس جمهور تنها نمونه اي از این دست افراد هستند. بدیهی است الزم است تاو دستیاران
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کشورها شده و یا مقامات و اشخاص این چنین ملزم به اظهار دارابودن تابعیت و اقامت سایراتخاذ گردد، به طوري کهبه طور جدي

.دوم اقدام نمایندهاي سایر کشورها نسبت به ترك تابعیتدر صورت کسب تابعیت

مللی بهالتخصص، مهارت و یا ارتباطات بینندارند و اغلب به دلیل داشتن این افراد که عمومًا رابطه سببی و نسبی با مسئولین

فوذ نقش توانند در تکمیل پروژه نگیرند نیز میقرار میشوند و یا با معرفی افراد دیگر مورد اقبال مسئولینمسئولین نظام نزدیک می

ه است، از این دست شدهاي اخیر کشف و پیگیريهاي مهم جاسوسی در کشور که در سالبسیاري از پرونده .اساسی ایفا نمایند

ضائیان المللی شده است. جیسون رسطوح اجرایی کشور در سطح داخلی و بینترینافراد بوده است که متاسفانه منتج به نفوذ در عالی

سال حبس محکوم گردید، که 10اتهام جاسوسی به ایرانی و آمریکایی ازجمله آشکارترین و مشهورترین این موارد است که به(تبعه

اصی آمریکا و نیز اشخکشور نفوذ پیدا کرد بود. افرادي چون سعید عابدینی، امیر حکمتی از اتباعترین مقام اجراییسطح عالیدر 

اي انجام داده بود وهاي گستردهمسائل اجتماعی و فمینیسم در ایران فعالیتکانادایی که در زمینه-چون هما هودفر (تبعه ایرانی 

.قرار گرفتسال حبس محکوم شد و در جریان تبادل10ول متخاصم به به اتهام همکاري با د

یق طرهمسر خود آفرین نیساري پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و ازکارن وفاداري از اتباع ایرانی و آمریکایی به همراه

.یت هنرمندان ضد نظام فراهم نمایندفعالایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند نقش بسزایی را در ایجاد بستر

وامل عگیرند، مربوط به محمدباقر نمازي ازاین قسم از افراد دوتابعیتی قرار میهاي نفوذ در ایران که درترین کیسشاید ازجمله مهم

.باشدرژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سیامک نمازي

با ایجاد موسسات تحقیقاتی و آموزشی و با چند صدهزار دالر  CIPEو NEDي با موسسات براندازسیامک نمازي از طریق همکار

هاي آموزشی و فرهنگی نمود و دورهشد اقدام به شناسایی افراد مستعد اقتصاديسوي وزارت خارجه آمریکا تامین میبودجه که از

بر این خودوي و آمریکایی را براي ایشان برگزار نمود. وي در اعترافاتنظریات اقتصاد ربترویج دموکراسی و اقتصاد آزاد مبتنی بر

هاي اقتصادي و فرهنگی گسترش داده است به را در حوزهنماید که براي جلوگیري از حساسیت حاکمیت فعالیتنکته تاکید می

شدند و یا در مناصب اقتصادي کشور میرحهاي متعدد، این افراد با به عنوان فعالین اقتصادي در جامعه مطآموزشنحوي که پس از

وي در اعترافات  .اندهاي آموزشی فرا گرفتهگرفتند که سابقاً در این دورهچیزي را تصمیم میگرفتند و در این زمان آنها آنقرار می

.سیاسی نیز به دنبال خواهد داشتشود که اغلب مناصب و تصمیمات اقتصادي آثارخود متذکر می

نفوذ در مناصب حساس نفوذ کرده و یا با افراد تصمیم گیر نظام تقرب پیدااي از این دست از افراد که به قصدگستردههاينمونه

.هاي بسیار اساسی و حیاتی استضرورتاند همه بر این نکته تاکید دارند که لزوم شناسایی افراد دو تابعیتی ازکرده

اي اجراییهمبحث چهارم: گزارش استعالمات از دستگاه

جایی که آناند و ازخصوص وجود افراد دو تابعیتی اعالم عدم حضور با شناسایی کردهها درها و سازمانبا عنایت به اینکه اکثر دستگاه

اظهارنظر را اعالم قطعی عدم وجود افراد دوتابعیتی دانست، چه توان اینمرجع استعالمی آنها وزارت امور خارجه بوده است، لکن نمی

اظهارنظر دوتابعیتی بودن افراد در نامه وزارت امور خارجه که تنها متولی ثبت اطالعات افراد دوتابعیتی است در خصوصآن که اوالً

.اعالم داشته است1396/07/30مورخ 723/530/6717929

رالم نظر این وزارتخانه مبتنی بنفی قطعی چنین موضوعی نیست. زیرا اعاي از تابعیت مضاعف افراد به معنینداشتن سابقه ...»

«.اطالعاتی است که در اختیار دارد
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تحقیق و تفحص، تمامی اطالعات وزارتخانه مذکور که به صورت سیستمی ثبت ثانیا بنا بر مشاهدات عینی کارشناس و رئیس کمیته

اسناد وزارت امور خارجه مانده عمال بالاستفاده در مخزن1390است (همان سامانه جامع کنسولی) مربوط به سال شده

طالعاتی اسازوکار مشخص ثبت اطالعات افراد دوتابعیتی توسط این وزراتخانه و فقدان بانکفارس،فلذا با توجه به عدمگزارشاست.به

ها و در دستگاهبا عنایت به تهدیدات احتمالی افراد دوتابعیتی هاي ذیل وها و سازمانجامع و نمایان شدن آن در استعالمات دستگاه

نسبت به تهیه بانک جامع اطالعاتی و مذکور و درنتیجه عدم شناسایی و اشراف بر این افراد، ضروري است هر چه زودترهايسازمان

.رفع خالءهاي قانون و اجرایی اقدام گردد

هاي مدیرکل و مدیر به دستگاهها در سطوح معاون،منصوبین وزارتخانهضمنا کمیته تحقیق و تفحص لیستی از بعضی از مقامات و

.پاسخ این استعالمات را دریافت نکرده استجهت استعالم دوتابعیتی بودن این افراد ارائه کرده است که متاسفانه تاکنونمتولی

موضوع درگردد که ایناسامی افراد دوتابعیتی به وزارت اطالعات ارائه میالزم به ذکر است بنا بر اعالم وزارت امور خارجه لیست

.منعکس گردیده است1396/07/30مورخ 723/ 530/ 4717626نامه 

نماید و بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجهجامع کنسولی اقدام میمامور کنسوري نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه ...»

«.گاه خواهند شدآربط وزارت اطالعات از لیست کسانی که داراي تابعیت دیگري هستند،نهادهاي ذي

مرجع امنیتی ـ نظارتی، متاسفانه همچنان عدم همکاري و مسامحه وزارت رغم ماموریت ذاتی وزارت اطالعات به عنوانلکن علی

مورخ 140/961/2/300/61شماره گردد به نحوي که دادستان محترم کل کشور در نامهدر این امر مهم مشاهده میاطالعات

.نمایدمیچنین اظهار1396/07/18

خصوص تعدادي از اشخاص مشکوك به تابعیت مضاعف و... را براي وزارت این نهاد بر حسب وظیفه قانونی لیست و خبر واصله در»

هاي اعالمی از سوي یکی از مراجع لیستگونه مشخصاتی جزارسال تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعالم نماید. لذا هیچاطالعات

«.باشدنمیادستانی موجوداطالعاتی در این د

جایگاه حقوقی و قضایی خود پیگیر روشن شدن افراد دوتابعیتی در بدنه اجرایی همچنین دادستان محترم کل به طور مکرر و دائم از

.اندمورد توجه قرار دادههاي روشن حساسیت موضوع راگیريباشند و با انجام مصاحبه و موضعمسئوالن میو

و تفحص اعالم نمودند که ما بر افراد دوتابعیتی اشراف داریم ولی متاسفانهزرسی کل کشور در دیدار با هیات تحقیقضمناً سازمان با

.اسامی را در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار ندادند

نویس طرحمبحث پنجم: پیش

حوي ناند، به کارگیري با استخدام آنها به هردهتابعیت سایر کشورها را کسب نموکلیه افرادي که بدون ترك تابعیت ایرانی،-1ماده 

) 29) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (5ماده (هاي اجرایی موضوعاز قبیل رسمی، پیمانی، قراردادي با مشاوره در دستگاه

بر اجراي مقررات ه) ممنوع بوده و مرتکب عالو16/ 12/ 1395توسعه جمهوري اسالمی ایران (مصوب ساله ششمقانون برنامه پنج

) و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم 6درجه () یا حبس4) قانون مدنی، به جزاي نقدي درجه (989ماده (

.شودمی
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.تنمایند نیز مجرا اسحکم این ماده در مورد افرادي که در حین به کارگیري با اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب می-تبصره

) قانون989اند، ضمن اجراي مقررات ماده (هاي مذکور اشتغال یافتهدر دستگاهاالجرا شدن این قانونافرادي که پیش از الزم-تبصره 

قانون خدمت خود را ترك نمایند. در غیر این صورت االجراء شدن ایناند ظرف مدت سه ماه پس از الزممدنی در مورد آنان مکلف

اند ماهه مذکور دریافت کردهسهاین قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت (1)قرر در مادههاي مبه مجازات

.شوندمحکوم می

ع اتباقانون مدنی و افرادي که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با (979)) ماده5) و (4کلیه افراد مشمول بند (-2ماده 

ت چنین افرادي که تابعیتحمیل شده است یا خواهد شد و همانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنانخارجی و م

) و 1) یا حبس درجه (4جزاي نقدي درجه (نمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب بهاند یا مینمودهایرانی را کسب

.شوددریافت کرده است، محکوم میاسترداد تمام حقوق و مزایایی که

ریاست جمهوري و معاونین و مشاورین او-الف

عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل-ب

وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري-ج

و شهرعضویت شوراهاي استان و شهرستان -عضویت در مجلس شوراي اسالمی ه-د

استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی-و

قضاوت-ز

ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامیعالی-ح

هاي حساس یا اطالعاتی یا امنیتیتصدي کلیه پست-ط

اي است که با همکاري وزارت اطالعات و سازماننامهامنیتی به موجب آیینهاي حساس با اطالعاتی باتعیین مصادیق پست-1تبصره 

.رسدوزیران میهیئتاطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب

ماه پس ازاند ظرف مدت سهاند، مکلفقانون به مقامات مذکور اشتغال یافتهاالجرا شدن اینافرادي که پیش از الزم-2تبصره 

هاي مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق مجازاتاالجراء شدن این قانون خدمت خود را ترك نمایند. در غیر این صورت بهالزم

.شونداند محکوم میماهه مذکور دریافت کردهپایان مهلت سهو مزایایی که پس از

هاي موضوع ماده یک این قانون به هر نحوي بهسایر کشورها باشند و در دستگاهکلیه افرادي که به هر نحوي داراي تابعیت-3ماده 

اند موضوع را به آن دستگاه اطالع دهند. مستنکف از مکلفکارگیري با استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادي با مشاوره

.شوندکوم می) مح4) یا جزاي نقدي درجه (6به مجازات حبس درجه (اجراي حکم این ماده
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االجرا شدن این قانون به هر نحو داراي تابعیت سایر کشورها هستند و درحکم این ماده در مورد افرادي که پیش از الزم-تبصره

.هاي مذکور اشتغال دارند مجرا استدستگاه

یت سایر کشورها شوند نیز مجرا استحکم این ماده در مورد افرادي که در حین به کارگیري با اشتغال به هر نحو داراي تابع-تبصره

هاي موضوع ماده یک این قانون به هر نحوي بهباشند و در دستگاهکشورها میکلیه افرادي که داراي مجوز اقامت سایر-4ماده 

ف از ستنکاند موضوع را به آن دستگاه اطالع دهند ممکلفکارگیري با استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادي با مشاوره

.شوند) محکوم می5) یا جزاي نقدي درجه (7به مجازات حبس درجه (اجراي حکم این ماده

االجرا شدن این قانون به هر نحو داراي مجوز اقامت سایر کشورها هستند و حکم این ماده در مورد افرادي که پیش از الزم-تبصره

.هاي مذکور اشتغال دارند مجرا استدستگاهدر

حکم این ماده در مورد افرادي که در حین به کارگیري با اشتغال به هر نحو داراي مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجرا -تبصره

.است

هاي موضوع ماده یک و مقامات موضوع مادهیک و دو این قانون را به دستگاهافرادي که با علم و اطالع، افراد موضوع ماده-5ماده 

) یا حبس 5قراردادي با مشاوره به جزاي نقدي درجه (ه کارگیري و استخدام نماید از قبیل رسمی، پیمانی،آن به هر نحوي ب (2)

.شوند) این قانون محکوم می1از خدمات مذکور در ماده () و انفصال دائم6درجه (

ه بلف موضوع این قانون را شناسایی واند افراد متخپاسداران انقالب اسالمی مکلفوزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه-6ماده 

.معرفی نماینددستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجراي احکام مقرر در این قانون

انتظامی جمهوري اسالمی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبت احوال نسبت وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري نیروي-7ماده 

.اقدام نماینددو تابعیتی و داراي مجوز اقامت جهت شناسایی این افرادبانک اطالعاتی افرادبه تهیه

هاي اجرایی خالءهاي قانونی و دوتابعیتی و داراي مجوز اقامت در دستگاهنتیجه گیري: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از افراد

اند از: عدم تسري ممنوعیت شغلی در صور رتعبااجرایی مهمی مشاهده گردید. اهم خالءهاي قانونی موجود در این زمینهنواقص

به خوداظهاري در هاي قانون جاري و عدم الزام افرادفقدان ضمانت اجراي موثر در موارد ممنوعیتدیگر پیدایش تابعیت مضاعف و

با خوداظهاريبسط ممنوعیت شغلی در موارد پیش گفته و الزام به بدو استخدام یا در حین اشتغال؛ که در این خصوص باید ضمن

.و عدم خوداظهاري وضع گرددهاپنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجراي موثري براي این ممنوعیتتوجه به

هاي استخدامیفقدان بانک اطالعاتی جامع از افراد دو تابعیتی؛ ناکارآمدي فرم :اند ازاهم نواقص اجرایی موجود در این زمینه عبارت

حراستی با رویکرد خوداظهاري در موارد تابعیت هاي استخدامی وین موضوع، که در این خصوص باید ضمن اصالح فرمو حراستی در ا

.بانک اطالعاتی جامع از طرف وزارت امورخارجه اقدام شودو اقامت افراد، نسبت به تهیه

افراد بر نبودتواناند لکن این عدم شناسایی را نمینشدهافراد دوتابعیتی شناسایی هاها و سازماناگرچه بنابر استعالمات اکثر دستگاه

انک هاي متولی وجود ندارد ثانیاً اساساً بافراد توسط دستگاهدوتابعیتی تلقی کرد چه آنکه اوالً سازوکار مشخصی براي شناسایی این
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هاي بعد از انقالب تاکنون وزارت امورخارجه سالراز این افراد موجود نیست تا این افراد را شناسایی کنند و متاسفانه داطالعات جامعی

.داردنداشته ثالثاً خالهاي قانونی مهمی ازجمله عدم الزام به خوداظهاري وجودعزم جدي در این موضوع مهم

در صهاي مسئول و متولی شناسایی افراد دو تابعیتی و احراز نقدستگاههاي میدانی کمیته تحقیق و تفحص ازبا توجه به بررسی

ضروري است این بانک به زودي ایجاد شود تا الخصوص وزارت امورخارجه،هاي مذکور، علیاطالعاتی این افراد توسط دستگاهبانک

.با استفاده از این بانک اطالعاتی نظارت و اشراف کارآمدتري داشته باشندنهادهاي امنیتی و نظارتی بتوانند

توان سه راه پیشنهادي ذیل دوتابعیتی و ممنوعیت به کارگیري آنان میص شناسایی افرادطور خالصه راهکارهاي موجود در خصوبه

:ارائه نمودرا

اصالح قوانین و ضمانت اجراهاي موثر و بازدارنده-1

هاي استخدامی و حراستی بر مبناي خوداظهاري افراد در مسائل تابعیت مضاعف و مجوز اقامتاصالح فرم-2

عاتی در خصوص افراد داراي تابعیت مضاعف توسط وزارت امورخارجه با همکاري ناجا، وزارت کشور و سازمان ایجاد بانک اطال-3

.ثبت احوال

  


