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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
طرح الحاق یک تبصره به بند "ه " ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مقدمه 

با توجه به سیاست های غیر انسانی و غیر شرعی و غیر قانونی و مغایر حقوق بشر نظام سلطه ، در اعمال 
فشار حداکثری به نظام ، در راستای مقابله با اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا که ، عناصر خدوم  و موثر نظام 
و کسانیکه با دولت جمهوری اسالمی ایران همکاری می کنند را بدون بر خورداری از هر گونه حق دفاع و 
بدون کوچکترین مبنای حقوقی و عقالنی ، در لیست های تحریم خود قرار می دهند و مضایق گوناگونی 
به  این عزیزان و خانوادهای شان تحمیل می کنند متن زیل برای الحاق  به قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران با قید دو فوریت پیشنهاد می شود تا افراد موضوع این طرح در پوشش حمایت های حداقلی 

قانون  یاد شده  از جمله حمایت های معنوی قرار گیرند

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمود عباس زاده مشکینی - امانقلیچ شادمهر - معین الدین سعیدی - علی زنجانی حسنلوئی - محمد 
وحیدی - محمدمهدی زاهدی - احسان ارکانی - احمد محرم زاده یخفروزان - سیدمرتضی خاتمی - 
فریدون عباسی دوانی - جالل رشیدی کوچی - کیومرث سرمدی واله - الهویردی دهقانی - عبدالجالل 
ایری - غالمحسین کرمی - سیدعلی یزدی خواه - مهدی سعادتی بیشه سری - سیدغنی نظری خانقاه - 
رحمت اله نوروزی - سیدسلمان ذاکر - علی خضریان - یعقوب رضازاده - روح اله ایزدخواه - محمد 
علی پور - سیدمصطفی آقامیرسلیم - مرتضی محمودوند - علیرضا ورناصری قندعلی - قاسم ساعدی - 
حبیب آقاجری - شهریار حیدری - سارا فالحی ایالم - محمدطال مظلومی آبرزگه - سیدعلی آقازاده 
دافساری - سیدموسی موسوی - حسین محمدصالحی دارانی - سیدمحمد مولوی - محمدحسن آصفری 
- مرتضی آقاطهرانی - جعفر راستی - سیداحسان قاضی زاده هاشمی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - 
مجید نصیرائی - سیدجواد حسینی کیا - فریدون حسنوند - علی اکبر بسطامی - حسینعلی حاجی دلیگانی 
- علیرضا زندیان - حسن همتی - علی جدی - سیدمحمد پاک مهر - علیرضا عباسی - عباس مقتدایی 
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- جعفر قادری - رحیم زارع - انور حبیب زاده بوکانی - علیرضا سلیمی - ابراهیم عزیزی شیراز - موسی 
احمدی - صمداله محمدی - رضا آریان پور - رسول فرخی میکال 
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عنوان طرح:
طرح الحاق یک تبصره به بند "ه" ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 

۲۸/۱۲/۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصالحات بعدی آن 

طرح الحاق یک تبصره به بند ه ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۹۱/۱۲/۲۸ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصالحات بعدی آن

ماده واحده : تبصره  بند ه ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۹۱/۱۲/۲۸ مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و اصالحات بعدی به عنوان تبصره ۱ محسوب شده و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 

۲ به این بند اضافه می شود

تبصره ۲: کسانی که در راستای همکاری با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تحت مدیریت یکی از 
دستگاههای اجرایی و نهادهای انقالبی دارای مجوز قانونی، اقدام به انجام وظیفه یا اجرای قرار داد همکاری 
خود می نمایند و به واسطه فعالیت های موظف خود مورد اتهام و کینه نظام سلطه از جمله آمریکا و اتحادیه 
اروپا قرار گرفته  و نامشان به هر بهانه ای در لیست های سیاه و تحریمی آنها  قرار می گیرند، مشمول عنوان 
آزاده با یک سال سابقه اسارت شده و از امتیازات و خدمات موضوع این قانون و قوانین مربوط به ایثارگران 
و آزادگان برخوردار می شوند ، خانواده  آنان نیز جزو خانواده های موضوع بند ح این ماده تلقی می گردند . 
تایید انطباق شرذایط و وضعیت افراد مشمول این قانون در بخش کشوری (دولتی ، عمومی غیردولتی و بخش 
خصوصی ) بعهده وزارت اطالعات و در بخش لشکری بعهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود .چنانچه 
این افراد تحریمی تحت تعقیب حقوقی و کیفری و یا سوء قصد و حذف فیزیکی دولت های مذکور قرار 

گیرند از تمامی قوانین و مقررات حمایتی و صیانتی الزم برخوردار خواهند بود . 
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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 طرح الحاق یک تبصره به بند "ه" ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 

۲۸/۱۲/۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصالحات بعدی آن  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 (شكلی)
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.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با موضوع و عنوان مشخص: ۱- 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 لحاظ نشدهاست. 

۲- مناسب است که صدر ماده واحده به صورت زیر تغییر کند: 

یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به بند «هـ» ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ الحاق و 
شماره تبصره آن به تبصره (۱) تغییر مییابد:... 

۳- مفاد قانون باید صریح و منجز باشد. در طرح حاضر، عبارات «دستگاههای اجرایی و نهادهای انقالبی»، «اقدام نمودن به 
انجام وظیفه یا اجرای قرارداد همکاری»، «به واسطه فعالیتهای موظف خود»، «قرار گرفتن مورد اتهام کینه نظام سلطه»، «به 
هر بهانهای»، «قرارگرفتن در لیست سیاه و تحریمی» و «افراد تحریمی» کلی، مبهم، توصیفی و قابل تفاسیر مختلف است و 
از این حیث اجرای قانون را با مشکل مواجه میکند، همچنین به کارگیری بعضی از این عبارات دور از شأن متون قانونی 

است. 

۴- عبارت «افراد مشمول این قانون» در متن طرح، به «افراد مشمول این تبصره» اصالح شود. 

۵- درخصوص اشخاص موضوع این قانون ابهام وجود دارد؛ زیرا به خالف صدر تبصره الحاقی که در آن «افراد شاغل در 
دستگاههای اجرائی و نهادهای انقالبی» مطرح شده؛ در انتهای آن، اشخاص شاغل در بخشهای خصوصی نیز اضافه شده 

است. لذا الزم است که در این خصوص رفع ابهام صورت گیرد. 

۶- سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است و در صورت تصویب موجب ابهام میشود. قوانین مدنظر باید بطور 
دقیق، احصاء و ذکر شوند و نباید آنها را بهطورکلی به قوانین ارجاع داد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- 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 طرحتقدیمی لحاظ نشدهاست. 

۲- مناسب است که صدر ماده واحده به صورت زیر تغییر کند: 

یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به بند «هـ» ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ الحاق و 
شماره تبصره آن به تبصره (۱) تغییر مییابد:... 

۳- مفاد قانون باید صریح و منجز باشد. در طرح حاضر، عبارات «دستگاههای اجرایی و نهادهای انقالبی»، «اقدام نمودن به 
انجام وظیفه یا اجرای قرارداد همکاری»، «به واسطه فعالیتهای موظف خود»، «قرار گرفتن مورد اتهام کینه نظام سلطه»، «به 
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هر بهانهای»، «قرارگرفتن در لیست سیاه و تحریمی» و «افراد تحریمی» کلی، مبهم، توصیفی و قابل تفاسیر مختلف است و 
از این حیث اجرای قانون را با مشکل مواجه میکند، همچنین به کارگیری بعضی از این عبارات دور از شأن متون قانونی 

است. 

۴- عبارت «افراد مشمول این قانون» در متن طرح، به «افراد مشمول این تبصره» اصالح شود. 

۵- درخصوص اشخاص موضوع این قانون ابهام وجود دارد؛ زیرا به خالف صدر تبصره الحاقی که در آن «افراد شاغل در 
دستگاههای اجرائی و نهادهای انقالبی» مطرح شده؛ در انتهای آن، اشخاص شاغل در بخشهای خصوصی نیز اضافه شده 

است. لذا الزم است که در این خصوص رفع ابهام صورت گیرد. 

۶- سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است و در صورت تصویب موجب ابهام میشود. قوانین مدنظر باید بطور 
دقیق، احصاء و ذکر شوند و نباید آنها را بهطورکلی به قوانین ارجاع داد. 
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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
۱- ۱.اشخاص مشمول قانون مبهم است. عبارات در راستای همکاری با نظام مقدس جمهوری تحت مدیریت یکی از دستگاههای 
اجرایی و نهادهای انقالبی دارای مجوز قانونی اقدام به انجام وظیفه یا اجرای قرار داد همکاری فعالیت های موظف مورد اتهام و 
کینه نظام سلطه از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا لیست های سیاه و تحریمی افراد تحریمی از تمامی قوانین و مقررات حمایتی و 

صیانتی در متن پیشنهادی ابهام دارد.

۲.پیشنهاد میشود حکم بهرهمندی از تسهیالتی که آزادگان با یک سال سابقه اسارت برخوردارند جایگزین حکم مشمول عنوان 
آزاده با یک سال سابقه اسارت شدن شود.

۳.الزم است قوانین و مقررات حمایتی و صیانتی موضوع ذیل تبصره پیشنهادی احصاء و به آنها تصریح شود.

۴.پیشنهاد میشود در حکم اخیر تبصره پیشنهادی عبارتی نظیر عالوه بر حمایتهای فوق ....افزوده شود.

۵.تفکیک و تصریح به نوع حمایتهای موضوع قسمت صدر تبصره پیشنهادی که بنظر میرسد به صرف قرارگیری نام افراد در فهرست 
تحریم از آن برخوردار میشوند و نوع حمایتهای موضوع قسمت اخیر تبصره پیشنهادی که در صورتی که افراد عالوه بر قرارگیری 
در لیست تحریم تحت تعقیب حقوقی و کیفری و یا سوء قصد و حذف فیزیکی دولت های مذکور نیز قرار گیرند از آن بهره مند 

میشوند الزم بنظر میرسد. در مفاد پیشنهادی حمایتهای مذکور مبهم است.

۶.متن پیشنهادی نیازمند اصالحات نگارشی است.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۴ 
مصوب: ۱۳۹۱/۱۰/۰۲

بخش های قانون: فصل اول-ماده ۱

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز مصوب: ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به 
ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب: ۱۳۸۹/۰۳/۲۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئههای آمریکا»در کتب درسی مدارس و دانشگاهها مصوب: 
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

بخش های قانون: تمام متن
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