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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مواجهه با جرائم علیه امنیت آنها به ویژه جرم جاسوسی از شدت و 
بازدارندگی قابل توجهی برخوردار می باشد. مقررات نظام حقوقی ما در حوزه جرائم علیه امنیت از جهات 
مختلف از جمله معرفی و شناسائی کشورهای متخاصم و همچنین ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده دارای 
ابهامات و ایرادات جدی می باشد. از آنجا که در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی دولتهای متخاصم 
خصوصاً ایاالت متحده آمریکا تمامی ابزارهای خود علیه نظام اسالمی را در ابعاد مختلف به کار گرفته و در این 
راستا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بهره مندی از ابزار جاسوسی و همکاری همه جانبه اشخاص و 
گروههای پوششی، اقداماتی نظیر حمایت از گروهکها و سازمانهای جدایی طلب، حمایت از رژیم بعث عراق، 
حمله به هواپیمای مسافربری ایران، ترویج ایران هراسی، حمایت از آشوبگران، ترور جنایتکارانه سپهبد شهید 
سلیمانی و در سالهای اخیر اعمال فشار و تحریمهای ظالمانه علیه دولت و ملت ایران را به شکل گسترده در 
دستور کار قرار داده و در مقاطع مختلف اقدام به افزایش فهرست افراد تحریم شده ایرانی نموده است. از اینرو 
ضرورت دارد قوانین داخلی از جهت رفع ابهامات مورد اشاره و همچنین تقویت ضمانت اجراها و همچنین جرم 
انگاری برخی رفتارهای مرتبط با اقدامات مزبور و در نهایت اعمال حمایت های الزم از اشخاص تحریم شده 

پیش بینی های الزم را به عمل آورد. طرح حاضر با هدف تأمین موارد فوق تهیه گردیده است.  

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
مالک شریعتی نیاسر - محمدحسین فرهنگی - فاطمه محمدبیگی - علیرضا ورناصری قندعلی - محمدرضا 
احمدی - سیدمسعود خاتمی - فاطمه قاسم پور - روح اله نجابت - روح اله متفکرآزاد - الیاس نادران 
- نصراله پژمان فر - مجتبی توانگر - حسینعلی حاجی دلیگانی - یعقوب رضازاده - احمدحسین فالحی 
- علیرضا سلیمی - علی رضائی - سیدجواد حسینی کیا - جعفر راستی - معین الدین سعیدی - رمضانعلی 
سنگدوینی - علیرضا عباسی - علی خضریان - عبدالکریم جمیری - سلمان اسحاقی - مهدی سعادتی 
بیشه سری - مجتبی رضاخواه - محمدمهدی زاهدی - غالمحسین رضوانی - مجید نصیرائی - سارا 
فالحی - محمدطال مظلومی آبرزگه - فریدون حسنوند - علیرضا نظری - ابراهیم رضائی - فاطمه رحمانی 
- حجت اله فیروزی - حسن نوروزی - احمد امیرآبادی فراهانی - جالل رشیدی کوچی - زهره الهیان 
- محمد سرگزی - معصومه پاشائی بهرام - محمدتقی نقدعلی - رضا آریان پور - محسن پیرهادی - 
اقبال شاکری - هادی بیگی نژاد - خلیل بهروزی فر - عبدالعلی رحیمی مظفری - محمد سبزی - عباس 
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مقتدایی - ابوالفضل ابوترابی - احمد راستینه هفشجانی - موسی احمدی - مجتبی یوسفی - حسین حق 
وردی - حسن رزمیان مقدم - حسن شجاعی علی آبادی - پروین صالحی مبارکه - همایون سامه یح 
نجف آبادی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - مهدی باقری - موسی غضنفرآبادی - قاسم ساعدی - مهدی 
شریفیان - احد آزادی خواه - حسین حسین زاده - رسول فرخی میکال - سیدعلی یزدی خواه - زهرا 
شیخی مبارکه - رضا تقی پورانوری - غالم رضا شریعتی اندراتی - بهروز محبی نجم آبادی - علی آذری 
- محمدصالح جوکار - صدیف بدری - سیدناصر موسوی الرگانی - احمد محرم زاده یخفروزان - 
امانقلیچ شادمهر - علی اکبر علیزاده برمی - اصغر سلیمی - علی اصغر عنابستانی - جواد نیک بین - 

ابراهیم عزیزی شیراز - عبدالجالل ایری - غالمعلی کوهساری 
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عنوان طرح:
تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

ماده (۱)- از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم ازجمله دولت ایاالت متحده 
آمریکا برخالف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فیاالرض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده 

(۲۸۶) قانون مجازات اسالمی است.

تبصره: همکاری با سازمانها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاههای اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا از 
مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود. کمیته ای متشکل از معاون وزیر اطالعات، معاون سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، معاون اطالعات ارتش جمهوری اسالمی ایران، نماینده کمیسیون 
امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطالعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای موضوع این 
تبصره را تعیین و اعالم می کند. مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ می 
گردد در کلیه دستگاههای اطالعاتی و محاکم قضایی الزم االجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه ها در این 

زمینه قرار می گیرد.

ماده (۲)

 هرکس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی 

کند یا خود در جذب یا آموزش آنها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار 
محکوم میشود. 

ماده (۳)

چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطالعاتی طبقهبندی شده می باشند و به آنها آموزش الزم 
داده شده است در اثر بیمباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطالعاتی شوند و جرم موضوع ماده (۱) 

واقع شود به حبس درجه چهار محکوم میشوند.

 

ماده (۴)

نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات 
توسط ایشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های حبس یا محرومیت از 

حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می شود. 
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ماده (۵)

کلیه اشخاص ایرانی که رسماً توسط دولتهای متخاصم به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند مشمول 
«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصالحات بعدی آن قرار می گیرند.

تبصره ۱- درصورتیکه افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر 
دولتهای متخاصم قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمایتهای مطرح در قانون فوق الذکر بهره مند شده و 

اقدامات قضایی و حقوقی الزم در حمایت از آنها انجام می شود.

تبصره۲ - احراز مصادیق مشموالن این قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط کمیته ای متشکل از بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و 

وزارت اطالعات، ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه می شود.

ماده (۶)

 هر یک از نهادها یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم های آمریکا یا سایر 

دولتهای متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند مشمول یکی از مجازاتهای درجه چهار ماده (۱۹) و ماده 
(۲۰) قانون مجازات اسالمی خواهند بود.

ماده (۷)

هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات 
قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا 
اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری، جرم محسوب 
و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. همچنین انتشار یا باز نشر فیلم یا تصاویر 
ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیر مجاز تهیه شده و یا بصورت قانونی توسط دوربین های مدار بسته گرفته 
شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال 

فیلم یا تصاویر فوق به شبکه های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.  

تبصره - انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه بصورت مجاز یا غیر مجاز تهیه شده باشد 
در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به 

درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکانپذیر است.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی 

تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


10

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - درباره موضوع این طرح، قانون معتبر وجود دارد که با 
عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 
۲۵/۳/۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 

که دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود. 

- درج عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» در ماده ۱ طرح زائد است و باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی مندرج در 
ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آن است و نه زمان تصویب. 

- عنوان کمیسیون امنیت ملی در ماده ۱ باید بطور کامل درج گردد. 

- پیشنهاد می شود رژیم صهیونیستی در کنار عبارتهای ایاالت متحده امریکا اضافه گردد. 

- پیشنهاد می شود در ماده ۱ قبل از عبارت افساد فی االرض عبارت (در حکم) اضافه شود. 

- در ماده ۴ کلمه ذکر به صادر اصالح گردد. 

- وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در 
صورت اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی رعایت نشدهاست. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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