ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻫﺎ!
ﻣﺠﺎدﻟﻪ وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺎ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ
وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ در دوﻟﺖ ،ﻗﺮﯾﻨﻪ آن راﻧﻨﺪه
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﻮﺑﺎن ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ از
رادﯾﻮ ﺧﻮدرواش ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺒﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﻮوﻧﻪ در اﺗﻮﺑﺎن
ﺧﻼف ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ داره ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ! از ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺤﯿُﺮ و ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﮔﻔﺖ:
ﯾﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﻮوﻧﻪ داره ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ!؟ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﯾﻮوﻧﻪ داره
ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ!
آﻗﺎی ﻋﻠﻮی )وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت( ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان دو
ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ در ﮐﺎدر دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی )دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﺿﻤﻦ ﮔﻠﻪ از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺰﺑﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:
ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ
… دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﺮم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﻨﺪ … ﭼﺮا دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻏﺪﻏﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻮی و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ از
ﻣﺪﯾﺮان دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺎٔﺟﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و آﻗﺎﯾﺎن آدرس را اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ!
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺎورداﺷﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺣ ُﺴﻦ ﻇﻦ آﻗﺎﯾﺎن اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
درد اﻣﺮوز ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺒﻞ از دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺪﯾﺮان ،ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ و ﺑﯽ ﺷﺮاﻓﺘﯽ و ﺑﯽ وﺟﺪاﻧﯽ و ﺑﯽ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ و ﺑﯽ
اﺻﻞ و ﻧﺴﺒﯽ و ﺣﺮاﻣﺰادﮔﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺑﺪون ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻣﻠﯿﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺷﺮاﻓﺘﯽ دﺳﺖ در
ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺧﺎوری ﻓﻠﻨﮓ را
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﯾﺎ زﺑﺮدﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ از ﺧﺎوری ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻘﻮق ﻫﺎ و اﻣﻼک ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎل
و ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮام و ﺷﺒﻪ ﻧﺎک ﻓﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎورداﺷﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺣ ُﺴﻦ ﻇﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻮی و ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺠﺮﺑﻪ
»ﺧﺎوری« آﻧﭽﻪ ﺧﺎوری را در اﺧﺘﻼس و ﻓﺮار ﺑﻤﻮﻗﻊ از ﮐﺸﻮر ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ
دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ و ﺑﯽ ﺷﺮﻓﯽ و رذاﻟﺖ و ﭘﺴﺘﯽ و ﭘُﻔﯿﻮزی

ﺑﻮد!
آﻗﺎﯾﺎن آﻧﭽﻨﺎن از ﻟﺰوم ﭘﺎﮐﺴﺎزی دوﻟﺖ از ﻟﻮث وﺟﻮد ﻣﻨﺤﻮس دو
ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ ﮐﺂﻧﻪ ﺻﺪر ﺗﺎ ذﯾﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮏ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﺎی
وﻃﻦ دوﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﮐﻪ ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﻫﯿﭻ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
و رﻋﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل در آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﺮآﺋﯿﻨﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﺷ ُﺮ ُف
ﺗﺮﮐﯿﺪن از ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮏ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار اﺳﺖ!؟
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻫﻤﻪ دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﺎ را از ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻧﺪ ﮐﺮدﯾﺪ در
آن ﺻﻮرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﺪ اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران »ﺗﮏ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻤﻠﮑﺖ« ﻣُﻨﯿﺮاﻟﻨﺎﺻﯿﻪ و ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼﻣﻨﺪ!؟
ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮوض ﻣﯽ دارد:
ﺑﺎﻻی  90درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده ۹۸۹
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺬ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﻤﺎل ﺑﯽ
آزرﻣﯽ و در اوج ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ از ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
درآﻣﺪه و در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ را در
دادﮔﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ :ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را واﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺟﻨﮓ و ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ! )(1
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﻠﺘﺰم و
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﺎﻧﺎﺋﯽ و ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻠﯿﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺷﺎن از
ﺳﺮ درد و ﻏﯿﺮت و ﺷﺮف ﺑﻮده!؟
در ﺷـﺮف ﻓﺮوﺷـﯽ دو ﺗـﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫـﺎ ﺗﺮدﯾـﺪی ﻧﯿﺴـﺖ اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﺑﻤﻌﻨـﺎی
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی ﻓﻠﻪ ای ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻠﯿﺖ و
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﺻﺖ و ﻋﺮﺿﻪ اش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ واﻻ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺧﻮش ﻣﯽ
ﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﻢ آواﺋﯽ ﺑﮑﻔﺎﯾﺖ و ﻣﻬﺎرت در زﻣﯿﻦ اﺟﻨﺒﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﻗﺼﯿﺪ! آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻮاری ﮐﺮده
اﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺮف ﻓﺮوﺷﺎن ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺮده ،ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺼﯿﺒﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺷﺮف اﻧﺪ! ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺪﻣﺖ و ﺷﺮف ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﯾﺮان ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮل ﺷﺪه و آن ﭼﻪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﻘﻮد ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺧﻼق و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ.

ﺷﺮف اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﻬﻨﯽ اش ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﺧﻼق
و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺷﻌﻮر و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺣ ُﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻘﯿﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!
ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ و رﺳﺘﮕﺎری ،ﺷﻌﻮر و آداب داﻧﯽ ،اﺧﻼق و ﻋﯿﺎری و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و
ﻏﯿﺮت ﻣﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺗﻬﺠﺪ و ﺗﻌﺒﺪ و
ﺗﻘﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﯿﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ﻣﮑﺮوﻫﺎت و ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﺮﻋﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﻟﺬات واﺟﺪ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﺑﺮای ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ »اﯾﺮاﻧﯽ« ﺗﺨﺼﯿﺺ ارزش ﯾﺎ ﺿﺪ ارزش
ﮐﺮد.
اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮف و ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮو ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪارد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر اﮔﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر از ﮔﺰﻧﺪ دو
ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﺎ را دارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ذره ﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﺎﺑﺶ درﺧﺖ در
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﻫﻤﺎن دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۹۸۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺎن ﻧﻘﺮه داغ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اوﻻ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻘﺎص
ﺧﻮﺷﺮﻗﺼﯽ در زﻣﯿﻦ اﺟﻨﺒﯽ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ازا ﮐﻨﻨﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ وﻗﺖ و ﺑﯽ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﺪ اﻣﻮال و داراﺋﯽ ﻫﺎی اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﺎذب ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ
اﯾﻨﮏ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮﺟﯿﺴﺘﻮ ﮐﺮدن ) (術柔ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ آﻧﮕﺎه
ﻫﻢ از اﻧﺮژی ﺣﺮﯾﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدش و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪ آن
وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آﯾﺎ دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺴﺖ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ ﭼﻬﻠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮآﯾﺪ!؟ )(2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ
 1ـ ﻣﺎده  ۹۸۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان :ﻫﺮ ﺗﺒﻌۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲۸۰ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ او ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﺒﻌۀ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻠﯿۀ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ او ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم
ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﻓﺮوش ،ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ او داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﻼوه از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وزارت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت و ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ و ﺑﻠﺪی و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 2ـ ﺟﻮﺟﯿﺘﺴﻮ در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺣﺮﯾﻒ ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﻮدش و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد

