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 شوري یک

 

کننده از  هاي تبعیت ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه طرح

 هاي آمریکا به کشور ایران تحریم

 

 

 

 هاي ارجاعی کمیسیون

 : اصلی 
 

 

 : فرعی 

 

 

 

 

 

 

 قوانین معاونت

 فرهنگی

 و حقوقی  قضائی -خارجیامنیت ملی و سیاست 
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٢ 

 تعالی باسمه

 

 محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست

  ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   18احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

هاي خارجی علیه منافع ملی ایران،  برخی از رسانهنظر به اقدامات 

ظالمانـه آمریکـا، خبرنگـاران    هـاي   کننـدگان از تحـریم   با تبعیتو مقابله 

هـاي آمریکـا حـق ورودشـان بـه ایـران        کننده از تحریم تبعیتهاي  رسانه

 :شود تقدیم میبه مجلس شوراي اسالمی طرح ذیل لذا . گردد ممنوع می

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

ــژاد طباطبــایی -مصــري -جعفرپــور -کاشــانی ســالک -پــور قاضــی  -ن

 -رضـازاده  -زارع -ملکـی  اعـزازي  -نوروزي -ابوترابی -الرگانی موسوي

 نوري -عبادي -علیرضا سلیمی

 :عنوان طرح

هاي  ریمکننده از تح هاي تبعیت ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه

 آمریکا به کشور ایران

ــاده ــده م ــانهخبرورود  -واح ــاران رس ــت نگ ــاي تبعی ــده از  ه کنن

 .باشد میهاي آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران، به ایران ممنوع  تحریم
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

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

 نظـر   25/3/1389مقـررات کشـور مصـوب     و تنقـیح قـوانین   و تـدوین قانون 

کننده  هاي تبعیت ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه طرحمورد  معاونت قوانین در

 .شود تقدیم می هاي آمریکا به کشور ایران از تحریم

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 نظر کارشناسیاعمال با . (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(در اجراي بندهاي  احتراماً

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

 :سابقه تقدیم -1

 .ده استقبالً تقدیم نش  -130ماده 

     -          در و در تاریخ               تقدیممورخ             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
 

 مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                     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 برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد  

 

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 مغایرتبیان مستندات و 

افزاید و ایـن   طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می -1

هاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون تـدوین و   عالوه بر مغایرت با سیاست

مناسب . شود ، منجر به تورم قوانین می25/3/1389تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

طرحها در قالب الحاق یا اصالح به یک قانون اصـلی و مـرتبط از قبیـل    گونه  است این

قانون افشاي نقض حقوق بشـر توسـط آمریکـا و انگلـیس در جهـان امـروز مصـوب        

 .تنظیم و ارائه شود 03/02/1391

آنها اگرچـه دربردارنـده حکـم     میتقد یهیتوج لیمقدمه طرحها و لوایح در بیان دال -2

مربـوط   نیقـوان  ریدر تفس بانیعنوان سند پشت به کنیل باشد، یآور نم و الزام ستین یقانون

مناسب است دالیل توجیهی منـدرج در مقدمـه    نیبنابرا. ردیمورد توجه قرار گ تواند یم

در مقدمه توجیهی طرحِ حاضـر  . متناسب با مفاد آن ارائه گردد ودور از نقص، اجمال  به

 . از این حیث داراي اشکال استشده و  واحده تکرار  مفاد ماده
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