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  تعالی باسمه
  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

   ،نفر از نمایندگان رسیده اسـت  108احتراماً طرح ذیل که به امضاي 
  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):توجیهیدالیل (مقدمه 
در قبـال ملـت    سیدولـت انگلـ   ثیـ خب يها استیکه س ییاز آنجا

 يفایو در جهـت اسـت   یندارد و به استناد اصول قانون اساس یتمام رانیا
که متعهد بـه   رانیا یاسالم يدولت جمهور ،الزم است رانیحقوق ملت ا

در  خیتـار  یهولوکاست واقع ،از آن است يدفاع از حقوق ملت و پاسدار
اول کـه بـه دسـت     یاز مردم را در زمان جنگ جهـان  يریکشتار جمع کث

  .دینما يریگیپ ،انجام شد ایتانیحکومت استعمارگر بر
تـا   1917 يدر سـالها  سیشده توسط انگل یطراح مصنوعی قحطی

 نیاز بزرگتـر  یکی یشمسهجري  1298تا  1296مقارن با  يالدیم 1919
ـ است که ا يا فاجعه نیبزرگتر دیبود و بدون ترد یخیتار يها یقحط  رانی
ـ شدن ا یقربان ،فاجعه نیروشن در ا اریبس نکتهتنها  .آن مبتال شد به  رانی
بـه   متخاصم خـواه  يها از طرف کی چیه .بود یدر جنگ جهان »طرفیب«

ـ بـا ا  یتلفـات  ،مطلـق  خواهو  یصورت نسب  .شـدند نوسـعت متحمـل    نی
 ایتانیتسلط استعمار بر تیتثب ،یرانیجامعه ا یکه منجر به فروپاش يا فاجعه
 يهـا  دولت هیو کودتا عل ایتانیوابسته به بر يها حکومت لیتشک ،رانیبر ا

همچنـان   ينفـر  ونیلیم 9به  بیعام قر قتل نیاسناد ا .شد یمنتخب مردم
کشـور   نیانگلستان قرار دارد و ا يشده و سر يبند اسناد طبقه فیدر رد

  .کند یهنوز هم از انتشار آنها ممانعت م
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انگلستان و نقـض   لتو دخالت دو با توجه به سابقه استعماريلذا 
 »ب« و بنـد  )8(و  )5(، )4(مـواد   نقـض  نیو همچنـ  رانیا یمل تیحاکم

و  یانسـان  يجـد  يهـا  بیحقوق بشر که موجب آس یجهان هیاعالم )11(
  .است دهیگرد یمتوال يها زمان یدر ط يادیز يو معنو يماد

و  یاصل سوم قانون اساسـ  )5(اصل دوم و بند  »ج«به استناد بند  
و  کـا ینقـش و دخالـت آمر   یاسـ یس یحقـوق  يریـ گیواحده قـانون پ  ماده
ـ ا ملـی دولـت   هیـ عل 1332مـرداد   28( يدر کودتا سیانگل مصـوبه   رانی
 کـا ینقض حقوق بشر توسط آمر يواحده قانون افشا و ماده )10/6/1392

 )2(ماده  )4(و به استناد بند  3/2/1391در جهان امروز مصوبه  سیو انگل
حـق   ،ملل متحـد  زمانمنشور سا )33(ماده  )1(و بند  )1(ماده  کیو بند 

ـ ا یاسـالم  يدولت جمهور يبرا ییو قضا یحقوق يریگیپ محفـوظ   رانی
ـ  یدر مراجع داخلـ  یرانیباشد که از حقوق اتباع ا یم  دفـاع  یالمللـ  نیو ب

توسط  یرانیات وارده اتباع اجبران خسار يثر براؤو درصدد اقدام م دینما
 تیـ حاکمو اصـل  مـل آورد و بـه اسـتناد احتـرام     ع دولت انگلسـتان بـه  

حقوق بشر و حقـوق بشردوسـتانه کـه توسـط      یجهان هیاعالم يکشورها
احقاق حقـوق اتبـاع    جهتکه  است دهیدولت انگلستان بارها نقض گرد

دولـت   یحقوق يریگیبه پ ازیوارد شده ن يها جبران خسارت يبرا یرانیا
  :دشو یم میتقد یاسالم يمجلس شورابه لذا طرح مذکور  .را دارد رانیا

- عابـدي  - بیـوکی  موسوي - نژاد ساداتی - ترکی - حسنوند - دلیگانی حاجی
- نـوري  - اکبریـان  - تـابش  - یوسـفی  - حسینی نقوي - باستانی - پور قاضی

- بهـادري  - محمـدابراهیم رضـایی   - کوهکن- کولیوند- شهریاري حسینعلی
- مـال  یوسـفیان  - پورمختـار  - بابـایی  یحـاج  - الهـوتی - نعمتـی  - بیگدلی
- بنیـادي  - اصغر سـلیمی  - بنایی - زاده قلی اله - مختار - آبادي جهان رحیمی

- )شـیراز (اکبـري   - بنـد  خسـته  - ذوالنوري - مطهري - زر کشت- خدادادي
- همتی - رضا کریمی - نوبندگانی جمالی - پور حضرت- نادري - پوربافرانی
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ـ ع - زارع - مصـري  - عبدالرضا عزیزي - شـیویاري  - مـرادي  گـل - دالهیب
- نـوروزي  - هاشـمی  زاده سیدامیرحسین قاضـی  - امینی - دستجردي کامران
  - سـروش  - خـانی  قره - محمداسماعیل سعیدي - درازهی - قمی - خجسته
- سـامري  - قدوسی کریمی- زمانی جانی علی - پناه نیکزادي - مسعودياصغر 

 - تختـی  هاشـمی  - کیـا  حسـینی  - علـوي  - نسـب  کـاظم - عباس گودرزي
 - خـادم  - اسـماعیلی  داریـوش  - انصاري - کاشانی سالک - عبادي- فوالدگر

   - نژاد شریعت - نظرافضلی - علیزاده - مفتح - سلیمانی - نیا محبی- بیگی حسن
 - برزگرکلشـانی  - پیشـه  فالحـت  - اکبـر کریمـی   علـی  - علیرضا سـلیمی 

 - ابـــوترابی - خـــواه آزادي- شـــرفی - علیرضـــا بیگـــی - بیرانونـــدي
- محمـودزاده - گرمابی- حاتمیان- کلیا بت- کبیري- خاتمی - الرگانی موسوي

   - نـژاد  ایـران - بیگلـري  - صـالح  بابـایی  - خدابخشی - افضلیمحمدحسین 
  خالقی- خادمی - يزرآباد - محجوب - زهرا سعیدي

 
 

:عنوان طرح  
  حقوقی علیه دولت انگلستان براي جبران خسارات  دپیگر

  وارده به اتباع ایرانی
  

و حقوق بشر و کشتار بالغ  یمل تیحاکم ضبا توجه به نق -1ماده  
 1298تا  1296 يتوسط دولت انگلستان در سالها یرانینفر ا ونیلیم نهبر 

آغـاز و   یقحطـ  جـاد یکـه بـا ا   يالدیم )1919تا  1917(مطابق با  یشمس
ـ گرد تیبشر هیعل تیمنجر به جنا ـ ا یاسـالم  يدولـت جمهـور   ،دی  رانی

و  یلـ یمـدارك تکم  ،اسـناد  يآور منظور جمـع  به یمکلف است کارگروه
   .دهد لیتشک یرانیاتباع ا يو معنو يو ماد یبرآورد خسارات انسان

  :کارگروه عبارتند از ياعضا -تبصره
  کارگروه  سیامور خارجه به عنوان رئ وزیر -1
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  دادستان کل کشور  -2
  جمهور  سیرئ یمعاونت حقوق -3
 یبانیو دفـاع و پشـت   ییو دارا يامور اقتصاد ،کشور ،اطالعات يوزرا -4
   يمسلح و دادگستر يروهاین

و  یئقضـا  یخـارج  اسـت یو س یملـ  تیـ امن يهـا  ونیسـ یکم يساؤر -5
  یاسالم يو برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا یحقوق

  یحقوق ياعضا بیکشور و تصو ریوز شنهادیها با پ سمن نینفر از فعالسه  - 6
 یحقــوق ونمعـا  شـنهاد یپبـه  نفـر از حقوقـدانان برجسـته کشــور    دو  -7
   یحقوق ياعضا بیجمهور و تصو سیرئ

خسارات  افتیدر يبرا يریگیپ يکارگروه موظف است راهکارها-2ماده
اقدام الزم را  رانیو نسبت به احقاق حقوق ملت ا نییرا تب يو معنو يماد

   .به عمل آورد
گـزارش عملکـرد و اقـدامات     بـار  کیماه  کارگروه هر سه سیرئ -تبصره

 .دیارائه نما یاسالم يرا به مجلس شورا رفتهیصورت پذ
  

  

  

  

  

  

  

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٦ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی و     آیین قانون احتراماً، در اجراي

 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب    ) 4(ماده 

حقوقی علیه دولت انگلستان براي  دپیگر طرحدر مورد  قوانیننظر معاونت 

  .شود تقدیم می ایرانیجبران خسارات وارده به اتباع 

 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 استشقبالً تقدیم ن ¢-  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 مغايرت به ضميمه تقديم مياصول مغاير و دليل / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد- ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــور   ) ٤(م ــررات كش 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
     مغایرتانداز  هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  

  اصل هفتاد و پنجم قانون اساسیرعایت -140ماده -الف  

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

    
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
 
_______________________________________________  

  
  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
  

  :مغايرتبيان مستندات و داليل 
تصویب همچنین . مطول و بر خالف اصول نگارش متون قانونی استعنوان طرح،  -1

این طرح بصورت مستقل تورم قوانین را در پی دارد و از این حیث مغایر با سیاستهاي 
با توجه به ارتباط مستقیم مواد طرح تقدیمی با  .تنقیحی مجلس شوراي اسالمی است

توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز مصوب قانون افشاي نقض حقوق بشر «
   .شود اصالح این قانون مدنظر قرار گیرد پیشنهاد می» 3/2/1391
بودن  نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی اصل بر عادي قانون آیین) 156( وفق ماده-2

رسیدگی طرحها و لوایح است و در صورت اقتضاي فوریت باید دالیل آن مستنداً در 
  .است توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشدهمقدمه 

الزم است  .طرح داراي یک موضوع و ارائه آن در قالب دو ماده مواجه با ایراد است-3
  .واحده تنظیم گردد صورت ماده همتن طرح بازنگري و ب

ن در بنابرای .داراي ماهیت توجیهی و مربوط به مقدمه است) 1( بخش اعظم مفاد ماده-4
باید با حذف مباحثی که به ضرورت، فلسفه و هدف از ارائه طرح پرداخته، ) 1(ماده

  .اصالحات الزم صورت گیرد
 .مبهم است) 2( در انتهاي ماده» زماقدامات ال«عبارت -5
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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 كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  ششتعداد 
  
  

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

  

  كل نظر اداره- الف
ز کارگروه موظـف اسـت پـس ا   « طرح به این شکل اصالح گردد) 2(گردد ماده  پیشنهاد می-  

راهکارهـاي پیگیـري    ، بـرآورد خسـارات وارده و تبیـین   جمع آوري اسناد و مدارك تکمیلی
ربـط   نهادهـاي ذي یگرد حقوقی از طریق مجـامع و  پ هاي مادي و معنوي و دریافت خسارات

 .اصالح گردد» .المللی اقدام نماید بین داخلی و
 
  سوابق قانوني- ب

پیگرد حقوقی علیه دولت انگلستان براي جبران  سوابق قانونی طرحجدول 
  خسارت وارده به اتباع ایرانی

  
 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

      و سوم قانون اساسی  اصل دوم 1

2 
ــاعالم ــر  هی ــوق بش ــامبر  10حق  1948دس

ــا  مجمــع  یشمســ 1327آذر  19مطــابق ب
  سازمان ملل یعموم

19/9/1327  
  

4-5-8-
11  

3  
ــوقی  ــري حق ــانون پیگی سیاســی نقــش و - ق

دخالــت آمریکــا و انگلــیس در کودتــاي    
  علیه دولت ملی ایران  1332مرداد ) 28(

  کل مواد  10/6/1392

قانون افشاي نقـض حقـوق بشـر توسـط       4
  واحده ماده  3/2/1391  آمریکا و انگلیس در جهان امروز 

قانون تصویب منشور ملـل متحـد کـه در      5
 33-2-1  13/6/1324  سانفرانسیسکو بامضاء رسیده است

  
  قانون اساسی اصل دوم

  : به  ایمان  بر پایه  است  ، نظامی جمهوري اسالمی
  .در برابر امر او  تسلیم  او و لزوم  و تشریع به  حاکمیت  و اختصاص)  االاهللا  الاله(یکتا   خداي- 1
  .قوانین  در بیان  آن  بنیادي  و نقش  الهی  وحی-2
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  .خدا  سوي  به  انسان  در سیر تکاملی  آن  سازنده  معاد و نقش-3
  .و تشریع  خدا در خلقت  عدل-4
  . اسالم  انقالب  در تداوم  آن  اساسی  مستمر و نقش  و رهبري  امامت-5
  :از راه  او در برابر خدا، که  با مسئولیت  توام  و آزادي  انسان  واالي  و ارزش  کرامت-6

  علیهم  اهللا سالم  معصومین  و سنت  کتاب  الشرایط براساس جامع  اجتهاد مستمر فقهاي-  الف
  اجمعین،

  در پیشبرد آنها،  و تالش  ريبش  پیشرفته  و تجارب  و فنون  از علوم  استفاده-ب
  و استقالل  ، قسط و عدل پذیري و سلطه  گري و سلطه  کشی و ستم  ستمگري  هرگونه  نفی-ج

  .کند می  را تأمین  ملی  و همبستگی  و فرهنگی  اجتماعی   و  و اقتصادي  سیاسی
  قانون اساسی اصل سوم

  ، همه دوم  مذکور در اصل  اهداف  به  نیل  براي  است  موظف  ایران  جمهوري اسالمی  دولت
  :کار برد  امور زیر به  خود را براي  امکانات

  با کلیه  و مبارزه  و تقوي  ایمان  بر اساس  اخالقی  رشد فضایل  ایجاد محیط مساعد براي -1
  . مظاهر فساد و تباهی

و   از مطبوعات  صحیح  با استفاده  ها زمینه  در همه  عمومی  هاي آگاهی  سطح  باال بردن -2
  .دیگر  و وسایل  گروهی  هاي رسانه

  و تعمیم  ، و تسهیل سطوح  در تمام  همه  براي  رایگان  بدنی  و تربیت  و پرورش  آموزش -3
  . عالی  آموزش

از   و اسالمی  ، فرهنگی ، فنی علمی  هاي زمینه  و تتبع و ابتکار در تمام  بررسی  روح  تقویت -4
  . محققان  و تشویق  مراکز تحقیق  ستاسی  طریق

  . از نفوذ اجانب  استعمار و جلوگیري  طرد کامل -5
  . و انحصارطلبی  استبداد و خودکامگی  محو هرگونه -6
  . در حدود قانون  و اجتماعی  سیاسی  آزادیهاي  تأمین -7
  . خویش  فرهنگیو   ، اجتماعی ، اقتصادي سیاسی  سرنوشت  در تعیین  مردم  عامه  مشارکت -8
  . و معنوي  مادي  هاي زمینه  ، در تمام همه  براي  عادالنه  ناروا و ایجاد امکانات  رفع تبعیضات -9

  .غیرضرور  تشکیالت  و حذف  صحیح  اداري  ایجاد نظام - 10
و   حفظ استقالل  براي  عمومی  نظامی  آموزش  از طریق  ملی  دفاع  بنیه  کامل  تقویت - 11

  .کشور  اسالمی  و نظام  ارضی  تمامیت
و رفع فقر و   ایجاد رفاه  جهت  ضوابط اسالمی  برطبق  و عادالنه  صحیح  اقتصاد  ریزي پی - 12

  و تعمیم  و کار و بهداشت  و مسکن  تغذیه  هاي در زمینه  محرومیت  هر نوع  ساختن  برطرف
  . بیمه
  .و مانند اینها  و امور نظامی  و کشاورزي  عتصن  و فنون  در علوم  خودکفایی  تأمین - 13
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و   همه  براي  عادالنه  قضایی  و مرد و ایجاد امنیت  افراد از زن  جانبه همه  حقوق  تأمین - 14
  . در برابر قانون  عموم  تساوي

  . مردم  همه  بین  عمومی  و تعاون  اسالمی  برادري  و تحکیم  توسعه - 15
  همه  به  نسبت  ، تعهد برادرانه اسالم  معیارهاي  کشور بر اساس  خارجی  سیاست  تنظیم - 16

  . جهان  دریغ از مستضعفان بی  و حمایت  مسلمانان
مجمع  یشمس 1327آذر  19مطابق با  1948دسامبر  10حقوق بشر  هیاعالم

  سازمان ملل یعموم
بنـده در   يو سـوداگر  یبنده گ .گرفت یبرده گ ای یتوان به بنده گ یکس را نم چیه -4 ماده

  .هر شکل که باشد ممنوع است
 ای یانسان ریو غ انهیمورد عقوبت با روش وحش ایتوان شکنجه کرد  یکس را نم چیه -5 ماده

  .قرار داد زیاهانت آم
ـ  یکه به موجب قانون اساسـ  یبه حقوق اصل يتواند از تعد یهرکس م -8 ماده  يقانونهـا  ای
متوسـل گـردد تـا حقـش      یدار ملـ  تیصالح يه است به دادگاههااو شناخته شد يبرا گرید

  .شود فایاست
  -11 ماده
کـه در آن هـر    یمحـا کمـه علنـ    یاو ط ریتقص یتا وقت, باشد یهرکس متهم به ارتکاب جرم) الف

  .شود یمحسوب م گناهیبه ثبوت نرسد، ب "شده باشد قانونا نیدفاع تام يبرا يضرور نیگونه تضم
محکوم نخواهد شد مگر  یاز عمل يخوددار ای یبه علت ارتکاب عمل چکسیه نیهمچن) ب
 زین.در هنگام ارتکاب، جرم محسوب باشد یالملل نیب ای یمل نیکه آن کار بموجب قوان یوقت
  .از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد شیب یبه مجازات چکسیه

) 28(آمریکا و انگلیس در کودتاي  سیاسی نقش و دخالت-پیگیري حقوقی قانون 
  10/06/1392مصوب  علیه دولت ملی ایران 1332مرداد 

ـ با توجه به افشاء و اعالم رسمی سازمان اطالعات مرکزي آمریکا مبنی بر دخالت 1ماده 
مرداد علیه کشور ایران و نقض  28دولتهاي آمریکا و انگلیس در طراحی و اجراي کودتاي 

دولت جمهوري اسالمی  ،خسارات سنگین مادي و معنوي به کشورحاکمیت ملی و ورود 
ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادي و معنوي وارده به ملت 

ایران فوراً تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس 
   .شوراي اسالمی ارائه کند

  :مرداد عبارتند از 28ران خسارات کودتاي اعضاي کارگروه پیگیري جب
   )رئیس کارگروه ( ـ وزیر امور خارجه 1
   ـ دادستان کل کشور2
   ـ وزیر اطالعات3
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   ـ نماینده تام االختیار فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی4
   ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی 5
   شوراي اسالمیـ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  6
   ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی7
  ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی 8

تبصره ـ کارگروه موظف است راهکارهاي پیگیري خسارت هاي مادي و معنوي را به 
  .مجلس ارائه دهد

به پیگیري و احقاق حقوق ملت  ـ دولت موظف است پس از برآورد خسارات نسبت2ماده 
  .ایران از طریق مجامع و نهادهاي ذي ربط داخلی و بین المللی اقدام کند

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

  .أیید شوراي نگهبان رسیدبه ت 1392
  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

  قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز
  03/02/1391مصوب 

ماده واحده ـ به منظور مقابله با توطئه ها و محدودسازیهاي ناعادالنه آمریکا و انگلیس علیـه    
سازي جامعه جهانی از موارد عدیده نقض حقوق بشـر  جمهوري اسالمی ایران و جهت آگاه 

توسط این دو کشور و حمایت از جریانات مترقی که در برابر اقـدامات غیرقـانونی دولتهـاي    
دالر از محـل  ) 000.20 .000(آمریکا و انگلیس درجهان ایسـتاده انـد مبلـغ بیسـت میلیـون      

  .حساب ذخیره ارزي تخصیص می یابد
نمـودن ایـن اعتبـار در کـارگروهی بـا مسـؤولیت وزارت اطالعـات و        ـ چگونگی هزینه 1تبصره 

سـپاه پاسـداران انقـالب     ،وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات    ،عضویت وزارت امور خارجـه 
سازمان ارتباطات و فرهنگ اسالمی و همچنین یکی از اعضـاي کمیسـیون امنیـت ملـی و      ،اسالمی

  .به عنوان ناظر تصمیم گیري می شود سیاست خارجی با معرفی کمیسیون و تصویب مجلس
ـ وزارت اطالعات به عنوان مسؤول کارگروه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش کار 2تبصره 

  .خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید
الت ـ وزارت امور خارجه موظف است ساالنه گـزارش نقـض حقـوق بشـر در ایـا     3تبصره 

  .متحده آمریکا و انگلیس را تهیه و در روز سیزدهم آبان ماه منتشر نماید
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنـی روز یکشـنبه مـورخ سـوم اردیبهشـت مـاه       

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

  س شوراي اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجل
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 قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفرانسیسکو بامضاء رسیده است
  1324شهریور ماه  13مصوب  

   1ماده 
  :مرام ملل متحد به قرار ذیل است

  :نگاهداري صلح و امنیت بین المللی و براي این منظور - 1
، و و بر کنار کردن آنها ،علیه صلح براي جلوگیري از تهدیدات بر ،اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر

و عملی کردن تنظیم و تصـفیه   ،از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختالل صلح بنحو دیگر
مسالمت آمیز اختالفات و یا وضعیت هائی که جنبه بین المللی دارند و ممکن است صـلح را  

   .وق بین المللیبر هم زنند بر طبق اصول عدالت و حق
توسعه روابط دوستانه در میان ملل که بر احترام اصل تساوي حقوق ملتها و حق آنان در  - 2

تعیین آزادانه سرنوشت خود مبتنی بوده و بعمل آوردن هر اقـدام دیگـري کـه بـراي تحکـیم      
   .صلح جهان مناسب باشد

ه جنبـه اقتصـادي یـا    عملی ساختن همکاري بین المللی با حـل مسـائل بـین المللـی کـ      - 3
اجتماعی یا فرهنگی یا انسان دوستی دارند و با توسـعه و تشـویق احتـرام حقـوق انسـانی و      

   .آزادي هائی که براي عموم اساسی میباشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب
این منظورهاي مشترك یکنواخـت   بودن یک مرکز که در آن جا مجاهدت هاي ملل براي- 4

  .گرد
   2ماده 

سازمان ملل متحد و اعضاي آن باید در تعقیب مرامهاي مذکور در ماده اول طبق اصول ذیـل  
  : عمل نمایند

  .سازمان بر روي اصل تساوي حق حاکمیت تمام اعضاي خود مبتنی میباشد- 1
نسـبت   ،براي اینکه استفاده از حقوق و مزایاي ناشی از سمت عضـویت  ،اعضاي سازمان- 2

از روي  ،باید تعهداتی را که بموجب این منشـور بعهـده گرفتـه انـد     ،بهمه آنها تضمین گردد
  .حسن نیت انجام دهند

اعضاء سازمان اختالفات بین المللی خود را بوسائل مسـالمت آمیـز تصـفیه مـی نماینـد      - 3
  .بنحوي که صلح و امنیت بین المللی و همچنین عدالت بمخاطره نیفتد

خواه بر ضد  ،از توسل بتهدید و یا استعمال قوه ،سازمان در روابط بین المللی خوداعضاء - 4
و خواه بهر نحو دیگري که بامرامهـاي ملـل    ،تمامیت ارضی و یا استقالل سیاسی هر مملکت

  .متحد متباین باشد خودداري می نمایند
مل میآورد بسازمان اعضاء سازمان در هر اقدامی که سازمان بر طبق مقررات این منشور بع- 5

مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت بهر کشوري که سـازمان بـر علیـه آن یـک اقـدام      
  .احتیاطی و یا قهري مینماید خودداري خواهند کرد
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سازمان طوري اقدام خواهد کرد که کشورهاي غیر عضو ملل متحد عملیـات خـود را در   - 6
  .الزم است با این اصول منطبق نمایندحدودي که براي حفظ صلح و امنیت بین المللی 

هیچیک از مقررات این منشور ملل متحد را مجاز نمیدارد در کارهائی که اساساً مربوط به - 7
صالحیت ملی یک مملکت است مداخله کند و اعضاي سـازمآنرا هـم مجبـور نمینمایـد کـه      

ه کنند معـذلک ایـن   کارهاي از این قبیل را طبق طریقه اي که در این منشور مقرر است تصفی
   اصل باجراي اقدامات قهري که در فصل هفتم پیش بینی شده است لطمه وارد نخواهد آورد

   33ماده 
که دوام آن ممکن است باعث تهدید نگاهداري صلح و امنیت بین  ،طرفین هر اختالف- 1

آشتی -میانجیگري -حل آنرا از مجراي مذاکرات بازرسی  ،باید قبل از هر چیز ،المللی گردد
مراجعه به مؤسسات یا قراردادهاي محلی و یا بوسائل مسالمت -تصفیه قضائی - داوري -

   .بانتخاب خود جستجو نمایند ،آمیز دیگري
شوراي امنیت اگر مقتضی بداند طرفین را دعوت مینماید که اختالفات خود را بدینگونـه  - 2

 .وسائل تصفیه کنند
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