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 تحریم برخی از مقامات آمریکاییطرح 

 

 

 

 ارجاعیهاي  کمیسیون

 : اصلی 
 

 

 : فرعی 

 

 

 

 

 

 

 

 قوانین معاونت

 امنیت ملی و سیاست خارجی

 قضائی و حقوقی -اقتصادي
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 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    19احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

در راستاي حفظ عزت و اعتبار جمهوري اسالمی و در اقـدامی متقابـل   

در تحریم مقامات و شخصیتهاي ایرانی افراد ذیل که سابقه طوالنی در ضدیت 

الورود خواهند بـود،   العمر ممنوع شان مادم علیه ملت ایران دارند، خود و خانواده

و مقامـات   هرگونه مبادله تجـاري، اقتصـادي، فرهنگـی و سیاسـی مسـؤولین     

 : جمهوري اسالمی با این افراد ممنوع است

 مشاور امنیت ملی آمریکا) John R.Bolton(جان بولتون  -

 داري ایاالت متحده آمریکا وزیر خزانه) Steven Mnuchin(استیو منوشین  -

 سناتور و سیاستمدار آمریکایی) Ted Cruz(تدکروز  -

 :شود لذا طرح ذیل به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می 

 -هاشمی زاده سیدامیرحسین قاضی -پالنگان زاده پاپی -عباسی -فراهانی امیرآبادي

 -الرگـانی  موسـوي  -نژاد طباطبایی -مصري -جعفرپور -کاشانی سالک -پور قاضی

 -عبادي -علیرضا سلیمی -رضازاده -زارع -ملکی اعزازي -نوروزي -ابوترابی

 بافقی صباغیان -نوري
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 :عنوان طرح

 تحریم برخی از مقامات آمریکایی
افراد ذیل که سابقه طوالنی در ضدیت علیه ملـت ایـران    -واحده ماده

العمر به کشور  صورت مادام  دارند، ضمن ممنوعیت ورود ایشان و خانواده به

 ایران، هر گونه مبادلـه تجـاري، اقتصـادي، فرهنگـی و سیاسـی مسـؤوالن و      

 :مقامات جمهوري اسالمی ایران با این افراد نیز ممنوع است

 مشاور امنیت ملی آمریکا) John R.Bolton(جان بولتون  -1

 داري ایاالت متحده آمریکا وزیر خزانه) Steven Mnuchin(استیو منوشین  -2

 سناتور و سیاستمدار آمریکایی) Ted Cruz(تدکروز  -3
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 مجلس شوراي اسالمیرئیسه محترم  هیأت

 ) 4(نامه داخلی مجلس شـوراي اسـالمی و مـاده     احتراماً، در اجراي آیین

 نظــر  25/3/1389قــانون تــدوین و تنقــیح قــوانین و مقــررات کشــور مصــوب 

 .شود تقدیم میطرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی معاونت قوانین در مورد 

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 معاون محترم قوانین

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

       -          مورخ            تقدیم و در تاریخ              در  قبالً در جلسه علنی شماره مجلس /   کمیسیون 

 :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
 

 با تغییر اساسی 
 

  پیش از انقضاء شش ماه 
 

 با انقضاء شش ماه 
 

 مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     

 

 : قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین

 

 ):شکلی(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین -3

 -127ماده  -الف

    )نفر 15(حداقل امضاء الزم  -اول
 

 موضوع و عنوان مشخص -دوم
 

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم
 

 موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      -چهارم
 

 است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد                   طرح تقدیمی داراي -138ماده  -ب

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 بدون تغییر اساسی 

  نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

 موضو?        يك ?

 موضو? يك ?? بيش

 

 باشد نمي. 

 باشد مي. 

 ??حد? ما?? 

 ?مو?? متعد 
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 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
  ،شود مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم میاصول / اصلدارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

 

ــد -4 ــاده) 4(در اجــراي بن ــور  ) 4(م ــررات کش ــوانین و مق ــیح ق ــدوین و تنق ــانون ت  ق

 :25/3/1389مصوب      

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ هاي کلی نظام و سند چشم از نظر سیاست: دوم

    انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست 

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

   

 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

 

 موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگان -181ماده  -ب 

 

 .شود تعداد یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می 

 
قوانینمدیرکل تدوین   

 
_______________________________________________ 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(طرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع جرم با بند -5

 

 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   

٢ 

٣ 
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 کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره

 

 :دالیل مغایرت بیان مستندات و

 یآنها اگرچه دربردارنده حکـم قـانون   میتقد یهیتوج لیمقدمه طرحها و لوایح در بیان دال -1

مـورد   تواند یمربوط م نیقوان ریدر تفس بانیعنوان سند پشت به کنیل باشد، یآور نم و الزام ستین

از نقص، اجمال  دوره مناسب است دالیل توجیهی مندرج در مقدمه ب نیبنابرا.ردیتوجه قرار گ

واحـده تکـرار    در مقدمه توجیهی طرح حاضر صرفاً مفاد ماده.دو متناسب با مفاد آن ارائه گرد

همچنین مناسـب بـود در مقدمـه تـوجیهی بـه      .شده و از این حیث داراي اشکال جدي است 

 .گردید هاي مقامات مزبور اشاره می ها و دشمنی مواردي از عداوت

در » با این افـراد «طور مثال عبارت  دیمی نامناسب و ضعیف است بهادبیات تقنینی طرح تق -2

 .واحده زائد است در صدرماده» افراد ذیل«واحده با توجه به درج عبارت  انتهاي ماده

واحده به جهت رعایت اصول نگـارش متـون قـانونی و امکـان      شود متن ماده پیشنهاد می -3

 :شرح زیر تنظیم گردد افزایش یا کاهش فهرست مقامات مورد تحریم به

العمر ممنوع از ورود  مقامات آمریکایی به شرح فهرست ذیل و خانواده آنان مادام -واحده ماده

به کشور ایران و هرگونه اقدام تجاري، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی بـا مسـؤوالن و مقامـات    

 :باشند جمهوري اسالمی ایران می

 ) John R.Bolton(جان بولتون  -1

 ) Steven Mnuchin(منوشین  استیو -2

 ) Ted Cruz(تدکروز  -3
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 وجود ندارد. 

 شود وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می. 

 وجود ندارد. 

 شود وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می. 

 الزم است. 

 الزم نیست. 

 کل اسناد و تنقیح قوانین نظر اداره

 

 معاون محترم قوانین

قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(احتراماً در اجراي بندهاي 

کل به شـرح زیـر    نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 

 :شود تقدیم می

 

 ):                    1(در اجراي بند  -1

  درخصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض -الف

         

 

   درخصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط -ب

                 

 

 ):3(در اجراي بند  -2

     هاي به عمل آمده قانونگذاري در این موضوع با عنایت به بررسی 

 

 

 .شود کل به ضمیمه تقدیم می تعداد دوازده برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 

 

 مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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 کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره

 کل به انضمام سوابق قانونی ادارهنظر 
 

 کل نظر اداره -الف

ـ به ا ندهیدر آ يشتریکه ممکن است افراد ب ییاز آنجا  شـنهاد یاضـافه شـود پ   سـت یل نی

ـ ها با الحـاق   نهیملت و کاهش هز ندگانیاز اتالف وقت نما يریجلوگ يشود برا یم  کی

مجلس  یمل تیامن ونیسیداده شود تا با مشورت کم اریتبصره به وزارت امور خارجه اخت

 .دهد رییرا تغ ستیل نیا یاسالم يشورا

 

 سوابق قانونی -ب

 جدول سوابق قانونی طرح تحریم برخی مقامات آمریکایی

  

 مواد تاریخ تصویب عنوان   ردیف

1 
ــانون ــدام ق ــب اق ــل و متناس ــت متقاب  دول

 برجام اجراي در ایران اسالمی جمهوري
 واحده ماده 21/07/1394

2 
 یکصد و پنجاه و سوم  اصل

   یکصد و پنجاه و دوم  اصل

3 
 ناشـی  خسارات جبران پیگیري به دولت الزام قانون

  ایرانی اتباع و ایران علیه آمریکا جنایات و اقدامات از
28/02/1395 

 

4 
 و آمریکا توسط بشر حقوق نقض افشاي قانون

  امروز جهان در انگلیس
 واحده ماده 03/02/1391

5 
 اقـدامات  و بشـر  حقـوق  نقض با مقابله قانون

 منطقه در آمریکا تروریستی و ماجراجویانه
 کل مواد 22/5/1396

6 
 اتبـاع  از نگاري انگشت و بازرسی لزوم قانون

  کشور ورودي مبادي در آمریکایی
 واحده ماده 28/08/1385

 برجام اجراي در ایران اسالمی جمهوري دولت متقابل و متناسب اقدام قانون

 21/07/1394 مصوب
 به تواند می صورتی در ملی امنیت عالی شوراي مصوبات چهارچوب در دولت - واحده ماده
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 را زیر تکالیف و احکام که کند اجراء را)  برجام(  مشترك اقدام جامع برنامه داوطلبانه شکل

 :نماید رعایت اجراء فرآیند در

 کارگیري به و تولید حق ایران در دولتی هیچ اسالمی انقالب معظم رهبر فتواي براساس - 1

 بـه  را جهـانی  اي هسـته  سـالح  خلع سیاست است موظف دولت و ندارد را اي هسته سالح

 بشریت نجات براي دیپلماتیک و حقوقی، المللی بین تالشهاي کلیه در و کند دنبال فعال طور

 سـالحهاي  از عاري مناطق ایجاد طریق از جمله از، آنها شاعه و اي هسته سالحهاي خطر از

 بـه  اي هسـته  سـالح  از عـاري  خاورمیانـه  اي منطقـه  ائتالف ایجاد در ویژه به جمعی کشتار

 .نماید مشارکت فعاالنه صهیونیستی رژیم اي هسته سالح خلع زمینه در خصوص

 اقـدام  هرگونـه  و داد قـرار  متقابـل  احتـرام  و همکاري بر مشترك اقدام جامع برنامه پایه - 2

 شوراي تشخیص با آن غیر یا و برجام اجراي خاطر به اي بهانه هر به تهدید و فشار بر مبتنی

 صـورت  آن در اسـت  الزم و شـود  مـی  همکاري این در تجدیدنظر موجب ملی امنیت عالی

 .شود گرفته نظر در متقابل اقدامات شورا این مصوبات مطابق

 بازگردانـدن  یا ها تحریم مؤثر لغو زمینه در مقابل طرف پایبندي عدم هرگونه است موظف دولت - 3

 در متقابـل  اقدامات و کند رصد دقت به را دیگر هرعنوان تحت تحریم وضع یا و لغوشده هاي تحریم

 سـریع  توسـعه  و نمایـد  متوقـف  را داوطلبانـه  همکـاري  و دهد انجام ایران ملت حقوق احقاق جهت

 دوسـال  مـدت  ظـرف  کـه  طوري به دهد سامان را ایران اسالمی جمهوري آمیز صلح اي هسته برنامه

 مرجـع  ملـی  امنیـت  عـالی  شـوراي .یابـد  افـزایش  سو نودهزار و یکصد به کشور سازي غنی ظرفیت

 منظـور  ایـن  بـراي  را خـود  برنامـه  ماه چهار مدت ظرف باید دولت.باشد می موضوع این به رسیدگی

 .نماید ارائه ملی امنیت عالی شوراي به تصویب جهت

 - تجـاري  انـداز  چشم با را ایران اسالمی جمهوري اي هسته برنامه است موظف دولت - 4

 سـازمان  درازمـدت  طـرح  با منطبق توسعه و تحقیق و سازي غنی حوزه در جمله از، صنعتی

 کشور ساله پانزده درازمدت طرح باید کشور اتمی انرژي سازمان.کند دنبال کشور اتمی انرژي

 قـانون  این ابالغ از پس دوماه مدت ظرف حداکثر را توسعه و تحقیق و سازي غنی حوزه در

 بـه  کنـد  ارائه اتمی انرژي المللی بین آژانس به و برساند ملی امنیت عالی شوراي تصویب به

 .باشد تحقیقاتی و قدرت راکتورهاي سوخت براي کشور نیاز پاسخگوي که نحوي

، شـده  غنـی  ذخـایر  تبادل ضرورت صورت در همچنین و اراك سنگین آب راکتور بازطراحی - 5

 .باشد آنها اجراي به نسبت اطمینان حصول و جایگزین مطمئن و قطعی قراردادهاي انعقاد به منوط

 رعایـت  بـا  و المللـی  بـین  مقررات چهارچوب در اتمی انرژي المللی بین آژانس هاي نظارت - 6

 بایـد  دولـت  و پذیرد انجام، کند می مشخص ملی امنیت عالی شوراي که کشور ملی امنیت مصالح

 بنـدي  طبقه اطالعات و اسرار از کامل حفاظت، آن از پس و برجام اجراي مسیر در که کند مراقبت

 اقـدامات  بـه  منـوط  آژانـس  بـا  همکاري میزان.گیرد صورت امنیتی و نظامی حوزه در ویژه به شده

 نظـارتی  دسترسـی  گونـه  هـیچ  همچنـین .اسـت  آژانس توسط، امر این تضمین براي الزم احتیاطی
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 بـه  مـوارد  آنکـه  مگـر  باشـد  نمـی  مجـاز  برجام بهانه به حقیقی اشخاص و نظامی مراکز به آژانس

 .برسد ملی امنیت عالی شوراي تصویب به جزئیات با و جداگانه صورت

 حمایـت  و کشور ملی منافع و امنیت از حراست منظور به موظفند کشور مسلح قواي و دولت - 7

 جمهـوري  دفـاعی  هـاي  توانمندي تقویت به نسبت را الزم تدابیر، تروریسم با مقابله در متحدان از

 و موشـکی ، زمینـی ، دریـایی ، هـوایی  جملـه  از پدافندي و آفندي هاي زمینه همه در ایران اسالمی

، اي هســته هــاي بــاطري، هــا ران پــیش ســاخت و اي هســته حمــالت مقابــل در پدافنــد ایجــاد

 .کنند اقدام و ریزي برنامه جدیت و قوت با اي هسته پزشکی و نوترونی تصویربرداري

 عـالی  شـوراي  مصـوبات  چهـارچوب  در موظفند عمومی و حاکمیتی دستگاههاي سایر و دولت - 8

 طلبـی  فرصت اجازه وجه هیچ به برجام شدن اجرائی اثر در تا بگیرند نظر در را الزم تدابیر ملی امنیت

 یـا  نفـوذ  بـراي  فرصتی و نشود داده خارجی دولتهاي دیگر یا آمریکا به کشور داخل در استفاده سوء و

 .نگیرد قرار جهانی استکبار اختیار در امنیتی و فرهنگی، اقتصادي، سیاسی استفاده سوء

 تحقـق  جهـت  در و قـوانین  چهـارچوب  در را آزادشـده  مالی منابع است موظف دولت - 9

 بخـش  نیازهـاي  اولویـت  بـا  و ضـروري  هاي گذاري سرمایه، تولید رونق و مقاومتی اقتصاد

 .کند صرف، ملی توسعه صندوق تقویت و خصوصی

 بـه  بـار  یـک  ماه سه هر را توافقنامه اجراي روند است موظف خارجه امور وزیر - 1 تبصره

 .دهد گزارش اسالمی شوراي مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون

 اجـراي  گـزارش  بـار  یک ماه شش هر است موظف خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون

 .کند ارائه اسالمی شوراي مجلس علنی صحن به را برجام

ـاع  صـورت  در داوطلبانـه  اقـدامات  تعلیق به دولت الزام قانون« ، قانون این اجراي با - 2 تبصره ـا  و ارج  ی

ـانون « ، 1/9/1384 مصـوب »  امنیت شوراي به اي هسته روند گزارش  در تجدیـدنظر  بـه  دولـت  الـزام  ق

ـتاوردهاي  از صیانت قانون« ، 1385/ 6/10 مصوب»  اتمی انرژي المللی بین آژانس با همکاري ـلح  دس  ص

ـتاوردها  حفـظ  به دولت الزام قانون«  و 29/4/1389مصوب»  ایران اسالمی جمهوري اي هسته آمیز  و دس

 .شود می لغو 1394/ 4/ 2 مصوب»  ایران ملت اي هسته حقوق

و  بیسـت  مـورخ  شنبه سه روز علنی جلسه در تبصره دو و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 تـاریخ  در و شـد  تصویب اسالمی شوراي مجلس چهار و نود و سیصد و یکهزار مهرماه یکم

                                                                                             .رسید نگهبان شوراي تأیید به 1394/ 7/ 22

 الریجانی علی

  سـلطه   هر گونه  نفی  بر اساس  ایران  اسالمی  جمهوري  خارجی  سیاست: یکصد و پنجاه و دوم  اصل

  مسلمانان  همه  از حقوق  کشور، دفاع  رضیا  و تمامیت  جانبه  همه  ، حفظ استقالل پذیري  و سلطه  جویی

 . استوار است  غیر محارب  با دول  آمیز متقابل  گر و روابط صلح  سلطه  هاي  تعهد در برابر قدرت  و عدم

و   بـر منـابع طبیعـی     بیگانـه   سلطه  موجب  قرارداد که  هر گونه: یکصد و پنجاه و سوم  اصل

 . است  کشور گردد ممنوع  ؤونو دیگر ش  ، ارتش ، فرهنگ اقتصادي

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


١٢ 

 

 علیه آمریکا جنایات و اقدامات از ناشی خسارات جبران پیگیري به دولت الزام قانون

 28/02/1395 ایرانی مصوب اتباع و ایران
 از حمایـت  طریـق  از یـا  رأسـاً  اسـت  موظف دولت، ایران ملت حقوق استیفاي منظور به - 1 ماده

 جهـت  را حقـوقی  اقـدامات  جملـه  از مقتضـی  اقـدامات ، ایران اسالمی جمهوري اتباع و اشخاص

 در کشـور  ایـن  نقـش  جهت به آمریکا متحده ایاالت دولت از کامل غرامت أخذ و خسارت جبران

 : آورد عمل به زیر موارد

 1332 مرداد 28 کودتاي از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت - 1

 نوژه کودتاي از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت - 2

 تحمیلی جنگ از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت - 3

 )آزاده و جانباز( ایثارگر نفر 600000 و نفر 223000 از بیش شهادت از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت - 4

 ترور شهید 17000 از بیش شهادت از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت - 5

 نفتی سکوهاي به حمله از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت - 6

 حمایـت  با یا متحده ایاالت توسط ایران علیه جاسوسی از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت - 7

 متحده ایاالت آفرینی نقش و

 هـاي  دارایـی  و امـوال  در تصـرف  یا و مصادره، انسداد از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت - 8

 آن مقامات یا ایران اسالمی جمهوري عمومی یا دولتی مؤسسات و نهادها، ایران اسالمی جمهوري

 یا حمایت با که صهیونیستی غاصب رژیم اقدامات از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت کلیه - 9

 .پذیرد می یا پذیرفته انجام آمریکا آفرینی نقش

 نقـش  یـا  حمایـت  بـا  که وقایعی یا اقدامات سایر از ناشی معنوي و مادي هاي خسارت کلیه - 10

 .داد خواهد روي آینده در یا است داده روي متحده ایاالت آفرینی

، ایران اسالمی جمهوري قبال در خود تعهدات متحده ایاالت که مواردي در است موظف دولت - 2 ماده

 مـی  نقض را ایران اسالمی جمهوري مقامات و دولت به متعلق اموال و دولت مصونیت حوزه در ویژه به

 .آورد عمل به را مقتضی حقوقی اقدامات جمله از اقدامات کلیه متقابل اقدام راستاي در، نماید

ـاع  و ایران اسالمی جمهوري نفع به صالح مراجع تصمیمات اجراي است موظف دولت - 3 ماده  در را آن اتب

ـارچوب  در، دارد وجود آنها در متحده ایاالت از اموالی که ثالثی کشورهاي  در.کنـد  تعقیـب  متقابـل  اقـدام  چه

 متحـده  ایاالت داخلی دادگاههاي احکام اجراي یا و شناسایی به نسبت ثالث کشورهاي دادگاههاي که مواردي

ـام  اجـراي  و شناسایی جهت را مقتضی متقابل اقدام است موظف دولت، کنند می اقدام ایران علیه آمریکا  احک

 .آورد عمل به مورد حسب کشورها سایر یا کشورها آن در ایران داخلی دادگاههاي

 متحـده  ایـاالت (  خارجی دولت قبال در که آنجا تا قانون این در مذکور حقوقی اقدامات - 4 ماده

 و شود می اتخاذ)  قانون این)  3(  ماده موضوع دیگر کشور هر یا و قانون این)  2(  ماده اساس بر

 نقـض  بـه  واکـنش  چهارچوب در باید، شود تلقی دولت آن مقامات یا و دولت آن مصونیت نقض

 .باشد الملل بین حقوق اساس بر متقابل اقدامات حدود به محدود و بوده دولت آن داخلی تعهد
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 اسـتیفاي  راسـتاي  در آمـده  عمـل  بـه  اقدامات گزارش است موظف خارجه امور وزارت - 5 ماده

 سیاسـت  و ملـی  امنیـت  هـاي  کمیسـیون  بـه  ماه شش هر را قانون این موضوع، ایران ملت حقوق

 .نماید ارائه اسالمی شوراي مجلس حقوقی و قضائی و خارجی

 سیصـد  و یکهزار ماه اردیبهشت هشتم و بیست مورخ شنبه سه روز علنی جلسه در ماده پنج بر مشتمل فوق قانون

 .رسید نگهبان شوراي تأیید به 29/2/1395 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شوراي مجلس پنج و نود و

 الریجانی علی

 3/2/1391 امروز مصوب جهان در انگلیس و آمریکا توسط بشر حقوق نقض افشاي قانون
 علیـه  انگلیس و آمریکا ناعادالنه محدودسازیهاي و ها توطئه با مقابله منظور به ـ واحده ماده

 بشـر  حقوق نقض عدیده موارد از جهانی جامعه سازي آگاه جهت و ایران اسالمی جمهوري

 دولتهـاي  غیرقـانونی  اقـدامات  برابر در که مترقی جریانات از حمایت و کشور دو این توسط

 محـل  از دالر)  20,000,000(  میلیـون  بیسـت  مبلـغ  انـد  ایسـتاده  درجهان انگلیس و آمریکا

 .یابد می تخصیص ارزي ذخیره حساب

 و اطالعـات  وزارت مسـؤولیت  بـا  کـارگروهی  در اعتبـار  این نمودن هزینه چگونگی ـ1 تبصره

 انقـالب  پاسـداران  سـپاه ، اطالعـات  فناوري و ارتباطات وزارت، خارجه امور وزارت عضویت

 و ملـی  امنیت کمیسیون اعضاي از یکی همچنین و اسالمی فرهنگ و ارتباطات سازمان، اسالمی

 .شود می گیري تصمیم ناظر عنوان به مجلس تصویب و کمیسیون معرفی با خارجی سیاست

 کار گزارش بار یک ماه سه هر است موظف کارگروه مسؤول عنوان به اطالعات وزارت ـ2 تبصره

 .نماید ارائه اسالمی شوراي مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون به را خود

 ایـاالت  در بشـر  حقـوق  نقـض  گـزارش  ساالنه است موظف خارجه امور وزارت ـ3 تبصره

 .نماید منتشر ماه آبان سیزدهم روز در و تهیه را انگلیس و آمریکا متحده

 مـاه  اردیبهشـت  سـوم  مـورخ  یکشـنبه  روز علنـی  درجلسه واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 به 20/2/1391 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شوراي مجلس یک و نود و سیصد و یکهزار

 .رسید نگهبان شوراي تأیید

 الریجانی علی ـ اسالمی شوراي مجلس رئیس

 منطقه در آمریکا تروریستی و ماجراجویانه اقدامات و بشر حقوق نقض با مقابله قانون
 کلیات -اول بخش

 انداخته مخاطره به را منطقه امنیت همچنان آمریکا دولت رفتارهاي اینکه به عنایت با -1 ماده

 ایـران،  اسـالمی  جمهـوري  علیه خصمانه هاي سیاست به همچنان دولت این دیگر طرف از و

 کـردن  ور شـعله  افکنـی،  تفرقـه  منطقـه،  در ماجراجویانـه  اقـدامات  تـداوم  بـا  و دهد می ادامه

 و صـلح  انـداختن  مخاطره به درصدد خشن گرایی افراط و تروریسم از حمایت و گرایی فرقه

 است؛ ایران اسالمی جمهوري اتباع و دولت حق بر منافع با دشمنی و منطقه ثبات

 کمک و ایران ملی امنیت و منافع از حراست براي ایران اسالمی جمهوري دولت مسؤولیت به نظر امعان با
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ـا  الملل بین حقوق مغایر و غیرمسؤوالنه اقدامات با مقابله منظور به و اي منطقه ثبات و صلح حفظ به  آمریک

 و حقوق براساس ایران ملت حق بر منافع از صیانت وظیفه همچنین و اي منطقه ثبات و صلح تضعیف در

ـتی  و ماجراجویانه رفتار با مقابله براي زیر اقدامات برجام، ازجمله المللی بین اسناد ـاالت  تروریس  متحـده  ای

 حمایـت  و ایـران  اسـالمی  جمهـوري  علیـه  کشـور  آن خصـمانه  هاي سیاست و منطقه ثبات علیه آمریکا

 جانبـه  همـه  راهبـرد  تدوین تسهیل نیز و اسالمی انقالب پاسداران سپاه ویژه به مسلح نیروهاي از جانبه همه

ـا  مؤثر مقابله و بازدارندگی براي ایران اسالمی جمهوري ـاي  سیاسـت  ب ـا  دولـت  خصـمانه  ه  علیـه  آمریک

ـته  آن همچنین و امنیتی و اقتصادي سیاسی، مختلف هاي حوزه در ایران اسالمی جمهوري  اقـدامات  از دس

 اسالمی جمهوري امنیتی حیاتی منافع غیرمستقیم یا مستقیم که منطقه در کشور این جویانه مداخله غیرقانونی

 .گیرد می انجام دهد، می قرار مخاطره و تهدید معرض در را اي   فرامنطقه و اي منطقه پیمانان هم و ایران

 تعاریف -دوم بخش

 :شوند می تعریف زیر صورت به اند گرفته قرار استفاده مورد قانون این در که عناوینی و عبارات -2 ماده

 آن بـا  کـه  خصوصـی  نظـامی  شرکتهاي و ارتش اعضاي از عبارتند: آمریکا نظامی نیروهاي-1

 .دارند همکاري

 و سـیا  ماننـد  آمریکـا  اطالعـاتی  هاي سازمان اعضاي از عبارتند: آمریکا اطالعاتی نیروهاي-2

 ملی اطالعات آژانس

 آسیا غرب منطقه و فارس خلیج از است عبارت: منطقه -3

 اهـداف  تحقـق  یـا  اجـراء  در کـه  نحـوي  بـه  شـخص  همکاري و حضور: مؤثر مشارکت -4

 .باشد داشته اي کننده تعیین نقش قانون این موضوع هاي فعالیت

 حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه از است عبارت: شخص/ اشخاص -5

 اسـالمی  جمهوري توسط تحریم مورد اشخاص فهرست از است عبارت: تحریم فهرست -6

 .گردد می تنظیم خارجه امور وزارت سوي از که ایران

 راهبرد تعیین -سوم بخش

 سـپاه  اطالعـات،  وزارت مسلح، نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت خارجه، امور وزارت -3 ماده

 اسـالمی  جمهوري ارتش اسالمی، انقالب پاسدارن سپاه قدس نیروي اسالمی، انقالب پاسداران

 ظـرف  موظفنـد  ملـی  امنیـت  عـالی  شوراي هماهنگی و مسلح نیروهاي مراتب سلسله رعایت با

 بـا  مقابلـه  جـامع  راهبـرد  برنامـه  ارائه و تهیه به نسبت قانون این تصویب از  پس ماه شش مدت

 هـاي  سیاسـت  ایـران،  اسـالمی  جمهوري علیه کشور این ایذائی هاي فعالیت و آمریکا تهدیدات

 حمایـت  منطقه، در غیرقانونی نظامی و امنیتی مداخالت افکنانه، تفرقه و تروریستی جویانه، سلطه

 آمریکـا  دولـت  طلبانـه  سلطه هاي سیاست و گرایی افراط و تروریسم از آمریکا اطالعاتی و نظامی

 شـوراي  مجلـس  بـه  راهبردهـا  این پیشبرد به نسبت ساالنه و اقدام جهانی و اي منطقه  سطح در

 .باشد محرمانه تواند می گزارش از بخشی.نمایند ارائه گزارش اسالمی

 :باشد نیز زیر عناصر دربرگیرنده باید راهبرد این
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 جمهـوري  علیـه  آمریکا بلندمدت و کوتاه ابزارهاي و طرحها راهبردها، اهداف، از اي خالصه -الف

 دارند؛ همکاري آمریکا با اهداف این تحقق در که کشورهایی شناسایی و ایران اسالمی

 منطقه؛ در آنها تحرکات و آمریکا اطالعاتی و نظامی نیروهاي استعداد و ظرفیت ارزیابی -ب

 ارائـه  مالی، تأمین شامل منطقه در آمریکا خصمانه و تروریستی ماجراجویانه، هاي فعالیت گزارش -پ

  صهیونیستی؛ رژیم همچون منطقه سرکوبگر دیکتاتور رژیمهاي به آموزش و تسلیحات

 افغانستان، لبنان، فلسطین، قبیل از منطقه مردم معنوي و مالی جانی، خسارات قربانیان، میزان از گزارش -ت

ـامی  نیروهاي حمایت از ناشی یمن و عراق بحرین، سعودي، عربستان سوریه، ـاتی  و نظ ـا  اطالع  از آمریک

ـاع  حقوق استیفاي و پیگیري به دولت الزام قانون اجراي در سرکوبگر، رژیمهاي و نیروها ـاي  و اتب  دیپلماته

 26/3/1389 مصوب آمریکا اشغالگر دولت ویژه به خارجی دولتهاي اقدامات از دیده آسیب ایرانی

 افکـن  وحشـت  گروههـاي  از آمریکا اطالعاتی و تسلیحاتی و مالی حمایت و پشتیبانی ارزیابی -ث

 منافقین؛ گروهک و النصره جبهه داعش، قبیل از خاورمیانه در تروریستی و گرا خشونت

 و نظـامی  نیروهـاي  حمایـت  با که منطقه در تروریستی اقدامات قربانیان میزان از ارزیابی -ج

 خسارات جبران پیگیري به دولت الزام قانون اجراي در است، گرفته صورت آمریکا اطالعاتی

 28/2/1395 مصوب ایرانی اتباع و ایران علیه آمریکا جنایات و اقدامات از ناشی

 جنـگ  قربانیـان  و جانبـازان  حقـوق  پیگیـري  به دولت الزام قانون موظفند قضائیه قوه و دولت -چ

 و دولـت  خصوص در خاص طور به را 6/11/1387 مصوب ایران اسالمی جمهوري علیه شیمیایی

 .نمایند اجراء شیمیایی سالح به عراق سابق بعث رژیم مجهزکننده آمریکایی شرکتهاي

 .بود خواهد قوا کل فرماندهی مراتب سلسله رعایت با مسلح نیروهاي گزارش و اقدام -تبصره

 تروریسم از آمریکا حمایت -چهارم بخش

 کشور آن اطالعاتی و نظامی نیروهاي و آمریکا دولت آشکار و پنهان حمایت به نظر -4 ماده

 وزیرامورخارجه جمله از( آمریکایی مقامات از برخی مکرر اعتراف و تروریستی گروههاي از

  گـروه  ایجاد جمله از آنها از جانبه همه حمایت و تروریستی گروههاي ایجاد به) آمریکا وقت

 آمریکا اطالعاتی و نظامی نیروهاي مجموعه ایران اسالمی جمهوري نظر از داعش، تروریستی

 مشــمول ذیـل  اشـخاص  لـذا  شـوند،  مــی شـناخته  منطقـه  در تروریسـتی  گروههـاي  حامیـان 

 :گیرند می قرار قانون این ششم بخش در مندرج هاي مجازات

 مـالی،  تـأمین  در کـه  ارشـد  مقامات و فرماندهان و آمریکا اطالعاتی و نظامی هاي سازمان -1

 منطقه در افراطی و تروریستی گروههاي از آموزشی و پشتیبانی تسلیحاتی، نظامی، اطالعاتی،

 .اند داشته مؤثر نقش النصره جبهه و داعش قبیل از

 بنـد  در مـذکور  آمریکـا  اطالعاتی و نظامی نیروهاي هاي فعالیت در که آمریکایی اشخاص -2

 .دارند مؤثر مشارکت ماده این) 1(

 تروریسـتی  اقدامات ارتکاب یا راهبري مالی، تأمین سازماندهی، در که آمریکایی اشخاص -3

 .دارند مؤثر مشارکت ایران اسالمی جمهوري شهروندان یا دولت منافع علیه
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 تروریسـتی  و افراطی گروههاي سایر یا منافقین تروریستی  گروهک از که آمریکایی اشخاص -4

 کمـک  هرگونـه  طریـق  از جمله از غیرمستقیم، یا مستقیم طور به النصره جبهه و داعش جمله از

 .کنند می حمایت اطالعاتی و نظامی تسلیحاتی، فرهنگی، تبلیغاتی، سیاسی، مالی،

 مردم علیه صهیونیستی رژیم توسط آنچه قبیل از دولتی تروریسم از که آمریکایی اشخاص -5

 .اند داشته آن در مؤثر نقشی و کرده حمایت شود می انجام لبنان و فلسطین خصوص به منطقه

 سپاه قدس نیروي همکاري با ماه سه مدت ظرف است مکلف خارجه امور وزارت -1 تبصره

 و مسـلح  نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت مراتب، سلسله رعایت با اسالمی انقالب پاسداران

 بـا  و اقـدام  مـاده  ایـن  موضوع اشخاص شناسایی به نسبت مرکزي بانک و اطالعات وزارت

 ایـن .نمایـد  منتشـر  و ثبـت  تحـریم  فهرسـت  در را آنها نام ملی امنیت عالی شوراي هماهنگی

 .شود می روز به موردي، صورت به لزوم صورت در و بار یک ماه شش هر فهرست

) 9( و) 8( مـواد  در مقـرر  حکـم  اجراي راستاي در و تروریسم با مبارزه منظور به -2 تبصره

 از شـعبی  یـا  شـعبه  اسـت  موظـف  قضـائیه  قـوه  1/2/1392 مصـوب  اسالمی مجازات قانون

 بنـدهاي  موضـوع  تروریستی جرائم به رسیدگی براي را صالح کیفري دادگاههاي و دادسراها

 و افـراد  توسـط  کـه  13/11/1394 مصـوب  تروریسـم  مـالی  تـأمین  بـا  مبارزه قانون) 1( ماده

 علیـه  متخاصم کشورهاي دیگر یا آمریکا پنهان و آشکار حمایت مورد تروریستی يها سازمان

 اطالعـاتی  و نظـامی  نیـروي  و دولت با همکاري هرگونه.دهد اختصاص شوند،  مرتکب ایران

 قـانون ) 508( مـاده  در مقـرر  مجـازات  به محکومیت مستوجب تروریستی، جرائم در آمریکا

 .باشد می) تعزیرات -پنجم کتاب( 2/3/1375 مصوب اسالمی مجازات

 آمریکا توسط بشر حقوق نقض -پنجم بخش

 و نظـامی  قبیـل  از مختلـف  طرق از همواره آمریکا متحده ایاالت دولت اینکه به نظر -5 ماده

 پزشـکی،  علمـی،  اقتصـادي،  هـاي  فعالیـت  پوشش در بشري حقوق ضد اقدامات و اطالعاتی

 ابـزاري،  اسـتفاده  و دوگانـه  رویکـرد  اتخـاذ  بـا  و خـود  صنعتی و) بیولوژیکی(محیطی زیست

 بـه  نسبت حتی و منطقه و جهانی صحنه در بشر حقوق) سیستماتیک( مند نظام نقض مرتکب

 بنیـادین  حقـوق  ناقضـان  از است گردیده دیویدیان گروه کردن نابود نظیر خویش شهروندان

 مشـمول  ذیـل  اشـخاص  کنـد،  می حمایت خشن و دیکتاتور هاي حکومت خصوص به  بشر

 :گیرند می قرار قانون این ششم بخش در مندرج هاي مجازات

 بـه  آمریکـا  مـردم  حقـوق  نقـض  در کـه  مسؤوالنی و آمریکا اطالعاتی و نظامی نیروهاي -1

 مسـلمانان  مـورد  در آمریکا جمهور رئیس أخیر فرامین اساس بر ویژه به و مسلمانان خصوص

 .اند داشته نقش پوستان سیاه و دیویدیان گروه نابودکردن جمله از و مهاجر

 الملـل  بـین  حقوق بنیادین اصول و اساسی قواعد نقض ارتکاب در که آمریکایی اشخاص -2

 اقـدامات  خصوصـاً  و منطقـه  مـردم  علیـه  بشر حقوق و بشردوستانه الملل بین حقوق ازجمله

 .دارند مؤثر مشارکت منطقه سرکوبگر رژیمهاي و صهیونیستی رژیم سرکوبگرانه
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 داخل در قضائی رویه از خارج که آمریکا متحده ایاالت شهروندان از اشخاصی یا شخص -3

 .اند   گردیده بشر حقوق نقض و قتل مرتکب جهان سطح در الملل بین حقوق خالف یا آمریکا

 اطالعـات  وزارت همکاري با ماه سه مدت ظرف است مکلف خارجه امور وزارت -1 تبصره

 آنهـا  نام و اقدام ماده این موضوع اشخاص شناسایی به نسبت قضائیه، قوه بشر حقوق ستاد و

 لـزوم  صورت در و بار یک سال هر تحریم فهرست.نماید منتشر و ثبت تحریم فهرست در را

 .شود می روز به موردي، صورت به

 :گیرند   نمی قرار قانون این ششم بخش در مندرج هاي مجازات مشمول ذیل افراد -2 تبصره

 متحـده  ایـاالت  دولـت  مقامـات  غیرقـانونی  هـاي  فعالیت افشاي دنبال به که اشخاصی -الف

 .باشند آمریکا

 .اند نموده افشاء را عراق اشغال در آمریکا متحده ایاالت دولت جنایات و شکنجه که اشخاصی -ب

 .اند کرده افشاء افغانستان اشغال در را آمریکا متحده ایاالت دولت جنایات و شکنجه که اشخاصی -پ

 .اند   کرده افشاء را آمریکا انتخابات در تقلب و فساد که اشخاصی -ت

 .اند   کرده حمایت مسلمانان خصوص به مختلف ادیان پیروان هاي   آزادي و حقوق از که اشخاصی -ث

 گروهها سایر و پوستان سیاه مورد در آمریکا مقامات جنایات افشاي دنبال به که اشخاصی -ج

 .اند بوده دیویدیان نظیر

 آمریکـا  جمهـور  رئیس أخیر غیرانسانی اجرائی دستورات با مبارزه جهت در که اشخاصی -چ

 .اند   کرده اقدام مسلمانان مهاجرت قانون مورد در

 علیـه  آمریکـا  جنایـات  و هـا  توطئـه  اجـراي  و طراحـی  در آمریکا اقدامات که اشخاصی -ح

 .اند کرده افشاء را اسالمی انقالب پیروزي از بعد سالهاي در ایران اسالمی جمهوري

 حقوق نقض یا و غیرقانونی رفتارهاي افشاي به نسبت که را افرادي تواند می دولت -3تبصره

 حمایـت  تحـت  کننـد،  مـی  مبـادرت  آمریکـا  اطالعاتی و نظامی نیروهاي و دولت توسط بشر

 .دهد قرار ایران اسالمی جمهوري

 متقابل اقدامات و ها مجازات -ششم بخش

 در منـدرج  اشـخاص  بـراي  ایـران  اسـالمی  جمهوري قلمرو به ورود روادید صدور -6 ماده

 .است ممنوع قانون این) 5( و) 4( مواد هاي تبصره وفق شده تهیه تحریم فهرست

 تحریم فهرست در مندرج اشخاص هاي دارایی و اموال کلیه است موظف قضائیه قوه -7 ماده

 جمهـوري  صـالحیت  تحـت  قلمرو در را قانون این) 5( و) 4( مواد هاي تبصره وفق شده تهیه

 .نماید توقیف ایران اسالمی

 اشـخاص  بـه  مربـوط  مالی هاي تراکنش کلیه است موظف دارایی و اقتصادي امور وزارت -8 ماده

 مـالی  نظـام  در که را قانون این) 5( و) 4( مواد هاي تبصره وفق شده تهیه تحریم  فهرست در مندرج

 .نماید مسدود را آنها بانکی حسابهاي و متوقف شود انجام ایران اسالمی جمهوري بانکی و

 از پـس  کشـور،  ملی امنیت یا ملی منافع اقتضاي به بنا است مجاز خارجه امور وزیر -تبصره
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 در را معینـی  اشـخاص  یـا  شـخص  نـام  درج ادامـه  ملی امنیت عالی شوراي از مجوز کسب

 .نماید متوقف یا تعلیق قانون این) 5( و) 4( مواد موضوع فهرست

 مستمراً است موظف اسالمی شوراي مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون -9 ماده

 را متناسب تکمیلی اقدامات و نماید بررسی و رصد را کنگره و دولت شامل آمریکا تحرکات

 .دهد پیشنهاد اسالمی شوراي مجلس به

 متقابـل  و متناسـب  اقدام قانون مطابق آمریکا اقدامات مقابل در است موظف دولت -10 ماده

 بـا  آن) 3( بنـد  ویـژه  بـه  21/7/1394 مصوب برجام اجراي در ایران اسالمی جمهوري دولت

 کمیسـیون  بـه  را  آن نتیجه و دهد انجام را متقابل اقدامات ملی امنیت عالی شوراي هماهنگی

 .نماید گزارش اسالمی شوراي مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت

 اسـالمی  جمهـوري  بازدارنـدگی  تـوان  افـزایش  کشور، دفاعی بنیه تقویت منظور به -11 ماده

 اي،   هسـته  پدافنـد  و پیشران اطالعاتی، رصد دیپلماسی، بنیه تقویت تروریسم، با مقابله ایران،

 و یکصـد  اصل تحقق جهت در اسالمی انقالب پاسداران سپاه از حمایت و منطقه ثبات حفظ

 ریال میلیارد هزار بیست  مبلغ 1396 سال در است مکلف دولت اساسی قانون) 150( پنجاهم

 در موشـکی  هـاي    فعالیـت  گسـترش  منظـور  بـه  مزبور مبلغ%) 50(درصد پنجاه.دهد تخصیص

 امور اطالعات، هاي وزارتخانه میان دیگر%) 50(درصد پنجاه و مسلح نیروهاي ستادکل اختیار

 .شود می تقسیم اتمی انرژي سازمان و مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع و خارجه

 بـا  را مذکور بودجه اتمی انرژي سازمان و مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت -1 تبصره

 .نمایند هزینه اي   هسته پدافند و پیشران طرح اجراي براي وظایف تفکیک

 بودجـه  موظفنـد  اتمـی  انـرژي  سـازمان  و اطالعات و خارجه امور هاي وزارتخانه -2 تبصره

 .نمایند هزینه قانون این اهداف تحقق چهارچوب در را مذکور

 صنعتی و پژوهشی فنی، آمیز صلح هاي فعالیت توسعه منظور به است موظف دولت -3 تبصره

 سـرجمع  بـه  ریـال  میلیارد هزار دو مبلغ اي هسته مواد فرآوري و استخراج اکتشاف، حوزه از

 ایران اتمی انرژي سازمان 1396 سال بودجه اي هزینه و اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبارات

 .نماید پرداخت و تخصیص مساوي طور به

 مبلـغ  1396 سـال  در اسـت  موظـف  دولـت  منطقـه  در تروریسم با مبارزه منظور به -12 ماده

 .دهد قرار اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس نیروي اختیار در ریال میلیارد هزار ده

 انقـالب  پاسـداران  سپاه هوافضاي نیروي و مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت -13 ماده

 ظـرف  حداکثر موظفند مراتب سلسله رعایت با مسلح نیروهاي کل ستاد هماهنگی با اسالمی

 بازدارندگی و دفاعی توان افزایش به مربوط اجرائی طرح قانون، این تصویب از ماه یک مدت

 هاي ضرورت و لوازم تحقق براي خود پیشنهادات همراه  به و تهیه را موشکی حوزه در کشور

 .نمایند ارائه ربط ذي مراجع تصویب جهت ملی امنیت عالی شوراي به امر این

 اجـراي  در ایـران  اسـالمی  جمهوري دولت متقابل و متناسب اقدام قانون اساس بر -14 ماده
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 از حراسـت  منظـور  بـه  موظفنـد  مراتـب  سلسله رعایت با کشور مسلح قواي و دولت برجام،

 به نسبت را الزم تدابیر تروریسم، با مقابله در متحدان از حمایت و کشور ملی منافع و امنیت

 از پدافنـدي  و آفندي هاي زمینه همه در ایران اسالمی جمهوري دفاعی هاي توانمندي تقویت

 سـاخت  و اي هسـته  حمالت مقابل در پدافند تقویت و موشکی زمینی، دریایی، هوایی، جمله

 بـر  و ریـزي  برنامه اي   هسته پزشکی و نوترونی تصویربرداري اي، هسته هاي باطري ها، پیشران

  کنند اقدام آن اساس

 جهـانی  یا اي   منطقه ملی، سطوح در بشر حقوق نقض به نسبت است موظف دولت -15 ماده

 هـاي    سـازمان  ظرفیـت  از اسـتفاده  بـا  کشـور  ایـن  حمایت با مشخصاً یا متحده ایاالت توسط

 قبیـل  از مـواردي  خصـوص  در متحـد  ملـل  سازمان بشر حقوق شوراي جمله از و المللی   بین

 مـاه  سـه  هـر  را مربوط گزارش و دهد انجام را مقتضی اقدامات یمن در بشریت علیه جنایت

 .نماید تقدیم اسالمی شوراي مجلس به بار  یک

 لبنان و فلسطین جمله از منطقه کشورهاي شهروندان و اتباع از است موظف دولت -16 ماده

 و نامشـروع  اقـدامات  از کشور این هاي حمایت یا متحده ایاالت نامشروع اقدامات قربانی که

 و دادخـواهی  فرآینـد  تسـهیل  جهت الزم هاي حمایت اند، شده منطقه در ایشان حقوق ناقض

 .آورد عمل به المللی بین و اي منطقه ملی، صالح ذي مراجع در را تظلم

 سلسـله  رعایـت  بـا  اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس نیروي و اطالعات وزارت -17 ماده

 مستقل کشورهاي با آمریکا، ماجراجویانه و تروریستی اقدامات رصد منظور به موظفند مراتب

 .نمایند اطالعات تبادل و بوده مداوم مشورت و رایزنی در منطقه در مقاومت نیروهاي و

 آمریکا اقتصادي هاي تحریم با مقابله -هفتم بخش

 اولویـت  بـا  جهان کشورهاي با را خود اقتصادي هاي   همکاري است موظف دولت -18 ماده

 اقتصادي همکاري همچنین و داده گسترش مختلف ابعاد در  دوست کشورهاي و همسایگان

 .دهد افزایش هستند، مواجه آمریکا سوي از غیرعادالنه هاي   تحریم با که کشورهایی با را خود

 هـاي  تحریم و تحرکات برابر در کشور اقتصادي منافع از حراست و تأمین منظور به -19 ماده

 از مـاه  سـه  مدت ظرف حداکثر است موظف دارایی و اقتصادي امور وزارت آمریکا، خصمانه

 ایـران،  اسـالمی  جمهـوري  علیـه  آمریکـا  تحـریم  بـا  مقابله  جامع برنامه قانون، این تصویب

 تـر  دقیق چه هر سازي عملیاتی محوریت با را  آن از ناشی آثار کاهش و پیشگیري راهکارهاي

 و خـارجی  سیاسـت  و ملـی  امنیـت  هـاي  کمیسیون به مقاومتی اقتصاد هاي سیاست مؤثرتر و

 را خـود  اقـدامات  یکبار ماه شش هر آن از پس و نماید ارائه اسالمی شوراي مجلس اقتصادي

 .نماید گزارش مزبور هاي کمیسیون به

 تمهیـدات  موظفنـد  مشـترکاً  خارجـه  امور و دارایی و اقتصادي امور هاي وزارتخانه -20 ماده

 کـه  ایرانی شرکتهاي و اشخاص از حمایت براي الزم المللی   بین و حقوقی سیاسی، اقتصادي،

 و نمـوده  اتخـاذ  انـد،  گرفته قرار آمریکا تحریم مورد خود اقتصادي هاي فعالیت بهانه و تبع  به
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 سیاسـت  و ملـی  امنیـت  و اقتصـادي  هاي کمیسیون به را نتیجه و دهند انجام را الزم اقدامات

 .نمایند گزارش مجلس حقوقی و قضائی و خارجی

 عملکـرد  خارجـه،  امور وزارت هماهنگی با است موظف دارایی و اقتصادي امور وزارت -21 ماده

 علیـه  آمریکـا  غیرقـانونی  جانبـه  یـک  هاي تحریم از تبعیت حیث از را خارجی شرکتهاي و کشورها

 جمهـوري  اقتصـادي  و تجاري تعامالت و ها برنامه تنظیم در و کرده رصد ایران اسالمی جمهوري

 .کنند   نمی تبعیت را ها   تحریم اینگونه که دهد اولویت شرکتهایی به ایران اسالمی

 کشـور  نیـاز  مـورد  تسلیحات مورد در است موظف مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت -22 ماده

 ایـن  در کننـده  همکـاري  کشـورهاي  و گیـرد  بهـره  کشورها سایر همکاري از داخلی، تولید اولویت با

 .شوند   می برخوردار ایران اسالمی جمهوري با اقتصادي همکاري اولویت از خصوص،

 ایران شهروندان از حمایت -هشتم بخش

 مدت ظرف حداکثر اطالعات وزارت همکاري با است موظف خارجه امور وزارت -23 ماده

 هـاي    تحـریم  نقض اتهام به که ایرانیانی از فهرستی تهیه به نسبت قانون این تصویب از دوماه

 نیـز  و دارنـد  قـرار  تعقیب تحت یا هستند محبوس کشور آن هاي زندان در آمریکا غیرقانونی

 یـا  دارند قرار تعقیب تحت الذکر فوق هاي تحریم نقض بهانه به کشورها سایر در که ایرانیانی

 تصـمیم  جهت و کرده اقدام است، گرفته صورت آمریکا دولت سوي از آنها استرداد تقاضاي

 .نماید ارائه ملی امنیت عالی شوراي به مقتضی

 شکایات به رسیدگی منظور به را اي   ویژه شعب یا و شعبه است موظف قضائیه قوه -24 ماده

 ایـن  تروریسـتی  و ماجراجویانـه  اقدامات یا آمریکا غیرقانونی هاي   تحریم ناحیه از که کسانی

 دادگسـتري  وزارت و دهـد  اختصـاص  بیننـد  می یا و دیده خسارت یا صدمه منطقه در کشور

 امنیـت  هـاي  کمیسـیون  به یکبار ماه سه هر را گرفته صورت هاي   فعالیت گزارش است موظف

 .دهد گزارش مجلس حقوقی و قضائی و خارجی سیاست و ملی

 دولت الزام قانون« ظرفیت از ربط ذي دستگاههاي همکاري با است موظف خارجه امور وزارت -25 ماده

ـارات  جبران پیگیري به ـات  و اقـدامات  از ناشـی  خس ـا  جنای ـاع  و ایـران  علیـه  آمریک  مصـوب  ایرانـی  اتب

ـا  غیرقانونی هاي تحریم ناحیه از که ایرانی شهروندان حقوق احقاق براي » 28/2/1395 ـا  آمریک  اقـدامات  ی

 افراطی و تروریستی هاي سازمان و گروهها اقدامات ازجمله منطقه در کشور این تروریستی و ماجراجویانه

 .نماید استفاده بینند، می خسارت یا صدمه آمریکا، حمایت مورد در

 هماهنگی -نهم بخش

 دوره هـر  را قـانون  ایـن  اجراي اقدامات گزارش است موظف امورخارجه وزارت -26 ماده

 .نماید ارائه مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون به ششماهه

 و اسـالمی  شـوراي  مجلس مصوب قوانین اعمال در محدودیتی قانون این مقررات -27 ماده

 بـه  رسـیدگی  بـراي  ایـران  اسالمی جمهوري دادگستري صالحیت قانون قبیل از قبل سنوات

 اسالمی مجازات قانون دوم فصل ،17/12/1390 مصوب خارجی دولتهاي علیه مدنی دعاوي
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 مصـوب ) تعزیـرات  -پـنجم  کتـاب ( اسـالمی  مجازات قانون اول فصل و 1/2/1392 مصوب

 مصـوب  آمریکـا  دولـت  تروریسـتی  اقـدامات  بـا  مقابلـه  تشدید قانون همچنین و 2/3/1375

 .نماید   نمی ایجاد 10/8/1368

 مـورخ  یکشـنبه  روز علنـی  جلسـه  در تبصـره  ده و ماده هفت و بیست بر مشتمل فوق قانون

 در و تصـویب  اسـالمی  شوراي مجلس شش و نود و سیصد و یکهزار مردادماه دوم و بیست

 اساسـی  قـانون ) 95( پـنجم  و نـود  و) 94( چهـارم  و نـود  اصـول  موضـوع  مقرر هاي مهلت

  ص./نگردید واصل نگهبان محترم شوراي نظر ایران اسالمی جمهوري

 الریجانی علی

کشور  ورودي مبادي در آمریکایی اتباع از نگاري انگشت و بازرسی لزوم قانون

 28/08/1385 مصوب
 صـدور  و کشـور  ورودي مبادي در آمریکایی اتباع کلیه از است موظف دولت - واحده ماده

 .نماید نگاري انگشت و بازرسی، آمریکا رفتار با متناسب روادید

 آبانمـاه  هشـتم  و بیسـت  مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 بـه  1/9/1385 تـاریخ  در و تصـویب  اسالمی شوراي مجلس پنج و هشتاد و سیصد و یکهزار

 .رسید نگهبان محترم شوراي تأیید

 حدادل غالمعلی - اسالمی شوراي مجلس رئیس
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