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 شوري یک
  

  گیري درآمدهاي آمریکا و انگلیس  الزام دولت به بازپس طرح 
  مرداد 28از کودتاي  بعد از نفت ایران

  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  
  
  

  
  قوانین معاونت

  قضائی و حقوقی

  انرژي -امنیت ملی و سیاست خارجی -اقتصادي
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   19احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
مـرداد کـه    28نظر به نقش جدي آمریکا و انگلـیس در کودتـاي   

علیه جنبش ملی شدن صنعت نفت با هدف تاراج نفت ایـران صـورت   
آمریکـا و سـهم   %) 40(درصـدي  گرفت و با توجه به سهم حداقل چهل

 1357تا  1333انگلیس در کنسرسیوم نفتی از سال %) 40(درصدي چهل
ضـمن پیگیـري خسـارات     دولت جمهوري اسالمی ایران موظف اسـت 

گیـري عایـدات    مرداد، نسـبت بـه بـازپس    28مادي و معنوي حاصل از 
اقدامات  1357تا  1333ظالمانه آمریکا از درآمدهاي نفتی ایران از سال 

لذا طرح ذیـل بـه مجلـس شـوراي اسـالمی تقـدیم        .الزم را انجام دهد
  :شود می

 - کاشـانی  سـالک  - پور قاضی - پالنگان زاده پاپی - عباسی - فراهانی امیرآبادي
 - نـژاد   طباطبـایی  - مصـري  - جعفرپـور  - هاشمی زاده قاضی  سیدامیرحسین

 - رضـازاده  - زارع - ملکـی  اعـزازي  - نوروزي - ابوترابی - الرگانی موسوي
  صباغیان بافقی - نوري - عبادي - علیرضا سلیمی
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  :عنوان طرح
  گیري درآمدهاي آمریکا و انگلیس  الزام دولت به بازپس
  مرداد 28از کودتاي  بعد یراناز نفت ا

دولت جمهوري اسالمی ایران موظـف اسـت ضـمن     -واحده ماده
مــرداد در  28پیگیــري خســارات مــادي و معنــوي حاصــل از کودتــاي  

گیـري عایـدات ظالمانـه دولـت      المللی، نسبت به بـازپس  دادگاههاي بین
اقدامات  1357تا  1333استکباري آمریکا از درآمدهاي نفتی ایران از سال 

  .الزم را انجام دهد
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

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

گیـري درآمـدهاي    الزام دولـت بـه بـازپس   طرح  مورد در معاونت قوانین

  .شود تقدیم می مرداد 28لیس از نفت ایران بعد از کودتاي گآمریکا و ان

 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 ¢

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

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 تقديم -١
  .ده استقبالً تقدیم نش ¢ -  130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -       
  :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 تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
    

 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣
  - 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 £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 . شده است ¢

  .شود نشده است، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 شود نمي ¢

  شود مي £
 . ندارد ¢

  .دارد £

 . ندارد £

  .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

 از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: 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 داخلي مجلس  از نظر آيين: 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 اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢ 

٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :داليل مغايرتبيان مستندات و 
در طرح تقدیمی این مهم . مطابق اصول نگارش متون قانونی عنوان باید موجز باشد - 1

است و تقدیم این  البته در رابطه با طرح تقدیمی قبالً قانونگذاري شده. است رعایت نشده
. طرح مغایر سیاستهاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی مبنی بر جلوگیري از تورم قوانین است

سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتاي  - یگیري حقوقیپ«در صورت لزوم قانون 
الزام «قانون  )1(ماده )1(و بند » 10/06/1392مصوب  علیه دولت ملی ایران 1332مرداد ) 28(

 دولت به پیگیري جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی
 .قرار گیردمورد اصالح »28/2/1395مصوب 

 یآنها اگرچه دربردارنده حکم قانون میتقد یهیتوج لیمقدمه طرحها و لوایح در بیان دال - 2
مورد  تواند یمربوط م نیقوان ریدر تفس بانیعنوان سند پشت به کنیل باشد، یآور نم و الزام ستین

نقص، اجمال و دور از  همناسب است دالیل توجیهی مندرج در مقدمه ب نیبنابرا. ردیتوجه قرار گ
شده و از  واحده تکرار  در مقدمه توجیهی طرحِ حاضر مفاد ماده. دمتناسب با مفاد آن ارائه گرد
شایسته بود در مقدمه در رابطه با نقش دولت استکباري آمریکا در . این حیث داراي اشکال است
 .شد هاي آن اندکی توضیح داده می وقوع کودتا و آثار و خسارت

واحده فاقد انطباق است زیرا در عنوان و مقدمه به  دمه توجیهی با مفاد مادهعنوان و مق - 3
واحده صرفاً به  گیري درآمدهاي دولت انگلیس نیز اشاره شده در حالی که ماده بازپس
گیري عایدات دولت استکباري آمریکا اشاره شده و سهم انگلیس در تاراج منافع ملی  بازپس

 .است قع شدهایران بعد از کودتا مغفول وا
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  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

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

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

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
  قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود به ضميمه تقديم مي كل نظر ادارهو برگ سوابق قانوني  دو تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  سوابق قانونیکل به انضمام  نظر اداره

  كل نظر اداره - الف
  . واحده به ابتداي متن طرح اضافه شود گردد عبارت ماده پیشنهاد می- 1
گیـري درآمـدهاي آمریکـا و     طرح الزام دولت به باز پـس «گردد عنوان طرح به پیشنهاد می- 2

  .اصالح گردد»1332مرداد  28انگلیس از نفت ایران بعد از کودتاي 
 و آمریکـا  دخالـت  و نقـش  سیاسی -  حقوقی قانون پیگیري«در خصوص موضوع طرح  - 3 

وجـود  »10/06/1392مصـوب   ایران ملی دولت علیه 1332 مرداد)  28(  کودتاي در انگلیس
 .دارد
  سوابق قانوني - ب

گیري درآمدهاي آمریکا و انگلیس از  الزام دولت به بازپسطرح جدول سوابق قانونی 
  مرداد 28نفت ایران بعد از کودتاي 

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

1  
 و نقش سیاسی - حقوقی پیگیريقانون 
   کودتـاي  در انگلـیس  و آمریکا دخالت

 ملـی  دولـت  علیـه  1332 مرداد)  28( 
   ایران

 کل مواد 10/06/1392

 توسـط  بشـر  حقوق نقض افشاي قانون  2
   امروز جهان در انگلیس و آمریکا

  ماده واحده  03/02/1391

  ماده واحده  06/09/1390   انگلیس با روابط کاهش قانون 3
  

   کودتاي در انگلیس و آمریکا دخالت و نقش سیاسی - حقوقی پیگیريقانون 
 ایران  ملی دولت علیه 1332 مرداد)  28( 

 و آمریکـا  دولتهـاي  دخالـت  بـر  مبنـی  آمریکـا  مرکـزي  اطالعات سازمان رسمی اعالم و افشاء به توجه با ـ1 ماده
 سـنگین  خسـارات  ورود و ملی حاکمیت نقض و ایران کشور علیه مرداد 28 کودتاي اجراي و طراحی در انگلیس
 خسـارات  بـرآورد  منظـور  بـه  را کارگروهی است موظف ایران اسالمی جمهوري دولت ،کشور به معنوي و مادي
 بـه  را کـارگروه  ایـن  اقـدامات  گـزارش  بار یک ماه سه هر و دهد تشکیل فوراً ایران ملت به وارده معنوي و مادي

 . کند ارائه اسالمی شوراي مجلس
 :  از عبارتند مرداد 28 کودتاي خسارات جبران پیگیري کارگروه اعضاي

 )  کارگروه رئیس(  خارجه امور وزیر ـ1
  کشور کل دادستان ـ2
  اطالعات وزیر ـ3
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  اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرمانده االختیار تام نماینده ـ4
  دارایی و اقتصادي امور وزیر ـ 5
  اسالمی شوراي مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون رئیس ـ 6
  اسالمی شوراي مجلس حقوقی و قضائی کمیسیون رئیس ـ7
 اسالمی شوراي مجلس محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون رئیس ـ 8

 .دهد ارائه مجلس به را معنوي و مادي هاي خسارت پیگیري راهکارهاي است موظف کارگروه ـ تبصره
 مجـامع  طریق از ایران ملت حقوق احقاق و پیگیري به نسبت خسارات برآورد از پس است موظف دولت ـ2 ماده
 .کند اقدام المللی بین و داخلی ربط ذي نهادهاي و

 و سیصد و یکهزار ماه شهریور دهم مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در تبصره یک و ماده دو بر مشتمل فوق قانون
 .رسید نگهبان شوراي تأیید به 1392/ 6/ 13 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شوراي مجلس دو و نود

  الریجانی علی ـ اسالمی شوراي مجلس رئیس
  جهان در انگلیس و آمریکا توسط بشر حقوق نقض افشاي قانون

 اسالمی جمهوري علیه انگلیس و آمریکا ناعادالنه محدودسازیهاي و ها توطئه با مقابله منظور به ـ واحده ماده
 از حمایت و کشور دو این توسط بشر حقوق نقض عدیده موارد از جهانی جامعه سازي آگاه جهت و ایران

(  میلیون بیست مبلغ اند ایستاده درجهان انگلیس و آمریکا دولتهاي غیرقانونی اقدامات برابر در که مترقی جریانات
 .یابد می تخصیص ارزي ذخیره حساب محل از دالر)  20000000

 امور وزارت عضویت و اطالعات وزارت مسؤولیت با کارگروهی در اعتبار این نمودن هزینه چگونگی ـ1 تبصره
 اسالمی فرهنگ و ارتباطات سازمان ،اسالمی انقالب پاسداران سپاه ،اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت ،خارجه

 عنوان به مجلس تصویب و کمیسیون معرفی با خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون اعضاي از یکی همچنین و
 .شود می گیري تصمیم ناظر

 به را خود 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
 را انگلیس و آمریکا متحده ایاالت در بشر حقوق نقض گزارش ساالنه است موظف خارجه امور وزارت ـ3 تبصره
 .نماید منتشر ماه آبان سیزدهم روز در و تهیه
 و نود و سیصد و یکهزار ماه اردیبهشت سوم مورخ یکشنبه روز علنی درجلسه واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 .رسید نگهبان شوراي تأیید به 20/2/1391 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شوراي مجلس یک

  الریجانی علی ـ اسالمی شوراي مجلس رئیس
 انگلیس  با روابط کاهش قانون

 ایران بزرگ ملت حقوق از دفاع و ملی منافع حفظ چهارچوب در است موظف خارجه امور وزارت - واحده ماده
 به نیز را بازرگانی و اقتصادي روابط و دهد تنزل کاردار سطح به انگلیس دولت با را سیاسی روابط ،هفته دو ظرف
 .برساند ممکن حداقل
 ارتقاء را روابط سطح تواند می خارجه امور وزارت مزبور کشور خصمانه سیاستهاي تغییر صورت در -  1 تبصره
 .دهد

 ،باشند داشته انگلیس مشابه رفتار که کشورهایی سایر مورد در است موظف خارجه امور وزارت -  2 تبصره
 .کند تقدیم اسالمی شوراي مجلس به مناسب تصمیم اخذ جهت گزارشی
 و سیصد و یکهزار آذرماه ششم مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در تبصره دو و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 .رسید نگهبان شوراي تأیید به 1390/ 9/ 7 تاریخ در و شد تصویب اسالمی شوراي مجلس نود
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