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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه (دالیل توجیهی):

مقامات ایاالت متحده آمریکا همواره از طرق مختلف علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و مقامات کشورمان اقدامات 
نظامی، اطالعاتی، ضد حقوق بشری و تحریم را بهطور مستقیم و یا در پوشش فعالیتهای اقتصادی، علمی، 
پزشکی، بیولوژیکی و صنعتی خود انجام داده اند و اقدام نابخردانه و شرمآور مقامات آمریکا در به شهادت رساندن 
سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی یکی از مصادیق بارز آنها در جنایت علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و 
بشریت است. رئیس جمهور آمریکا در موارد متعدد مقامات و نهادهای نظام جمهوری اسالمی ایران را به عنوان 
تروریست معرفی نموده و ایشان را تحریم کرده است. الزم و ضروری است، جمهوری اسالمی ایران مطابق 
قواعد حقوق بینالملل حق اقدام متقابل در برابر این اقدام خصمانه و غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا و دیگر 
مقامات این دولت را اعمال نماید.. در راستای حفظ عزت و اعتبار جمهوری اسالمی و در اقدامی متقابل در تحریم 
مقامات و شخصیتهای ایرانی افراد ذیل که سابقه طوالنی در ضدیت علیه ملت ایران دارند، خود و خانوادهشان 
مادمالعمر ممنوعالورود شوند و هرگونه مبادله تجاری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مسؤولین و مقامات جمهوری 

اسالمی در هر نقطه از جهان با این افراد ممنوع شود و ضمانت اجرای الزم در این خصوص پیشبینی گردد: 
۱- جان بولتون (John R.Bolton) مشاور سابق امنیت ملی آمریکا

۲- استیو منوشین (Steven Mnuchin) وزیر خزانهداری ایاالت متحده آمریکا
۳- تدکروز (Ted Cruz) سناتور و سیاستمدار آمریکایی
۴- مایک پمپئو (Mike Pompeo) وزیر خارجه آمریکا

۵- برایان هوک (Brian Hook) نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران
۶-دونالد جان ترامپ(Donald John Trump) رئیس جمهور آمریکا

۷- جینا شری هسپل(Gina Cheri Haspel) رئیس سازمان سیا
۸-کنت فرنکلین(فرنک) مکنزی جونیور(Kennet F. Mckenzie Jr) فرمانده نیروهای آمریکایی 

۹- کریستوفر سی میلر(Chirstopher C. Miller) وزیر دفاع 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:

حسینعلی حاجی دلیگانی - حسین محمدصالحی دارانی - جالل محمودزاده - سیدمحمد مولوی - جواد 
نیک بین - منصور آرامی - حسین رجایی ریزی - روح اله متفکرآزاد - غالمحسین رضوانی - علیرضا 
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پاک فطرت - عبدالجالل ایری - محمدحسین فرهنگی - فاطمه رحمانی - روح اله ایزدخواه - احمد 
محرم زاده یخفروزان - قاسم ساعدی - سیدعلی یزدی خواه - علی علی زاده - احمدحسین فالحی - 
انور حبیب زاده بوکانی - بهروز محبی نجم آبادی - حسین حق وردی - سیدجواد حسینی کیا - علی 
خضریان - یعقوب رضازاده - علیرضا عباسی - کیومرث سرمدی واله - ابراهیم عزیزی شیراز - جعفر 
راستی - علی اصغر عنابستانی - مجید نصیرائی - موسی احمدی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - پرویز 
اوسطی - نصراله پژمان فر - رضا تقی پورانوری - حسن رزمیان مقدم - سیدغنی نظری خانقاه - علی 
اکبر بسطامی - محمدصالح جوکار - علی اکبر علیزاده برمی - ابراهیم رضائی - حسن همتی - محمد 

باقری - امانقلیچ شادمهر - رضا آریان پور 
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عنوان طرح:
طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی

تحریم برخی از مقامات آمریکایی

 

مادهواحده- اشخاص ذیل که سابقه طوالنی در ضدیت علیه ملت ایران دارند، ضمن ممنوعیت ورود ایشان و 
خانواده به صورت مادامالعمر به کشور ایران، هرگونه مبادله تجاری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مسؤوالن و 

مقامات جمهوری اسالمی ایران با این افراد نیز ممنوع است:

۱- جان بولتون (John R.Bolton) مشاور سابق امنیت ملی آمریکا

۲- استیو منوشین (Steven Mnuchin) وزیر خزانهداری ایاالت متحده آمریکا

۳- تدکروز (Ted Cruz) سناتور و سیاستمدار آمریکایی

۴- مایک پمپئو (Mike Pompeo) وزیر خارجه آمریکا

۵- برایان هوک (Brian Hook) نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران

۶-دونالد جان ترامپ(Donald John Trump) رئیس جمهور آمریکا

۷- جینا شری هسپل(Gina Cheri Haspel) رئیس سازمان سیا

۸-کنت فرنکلین(فرنک) مکنزی جونیور(Kennet F. Mckenzie Jr) فرمانده نیروهای آمریکایی 

۹- کریستوفر سی میلر(Chirstopher C. Miller) وزیر دفاع 

 

تبصره۱- دولت از طریق وزارت امور خارجه موظف است اقدامات قانونی الزم را جهت تحریم افراد مذکور 
توسط دیگر کشورهای جهان انجام دهد و گزارش اقدامات خود هر ششماه یکبار تهیه و به مجلس شورای 

اسالمی جهت بررسی ارسال نماید.
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تبصره۲- دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به پیگیری مستمر حقوق یکایک قربانیان و آسیبدیدگان 
جنایات حقوق بشری دولت استکباری آمریکا در ایران در سازمانهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر 

سازمان

مللمتحد و دیگر محاکم حقوقی و قضائی معتبر جهانی تا استیفای کامل حقوق است.

تبصره۳- قوه قضائیه مکلف است از طریق شعب ویژه دادگستری اشخاص موضوع این ماده را به عنوان 
جنایتکاران جنگی محاکمه نموده و از تمامی کشورهای طرف تعاهد با جمهوری اسالمی ایران درخصوص 
استرداد مجرمین یا انتقال مجرمین مطابق معاهدات فیمابین انتقال اشخاص مذکور به عنوان جنایتکار جنگی به 

جمهوری اسالمی ایران مطالبه نماید. 
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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 تحریم برخی از مقامات آمریکایی 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. ☐ مواجه با ایراد
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می باشد. █
█

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 طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- با توجه به پایان دوره ریاست چهل و پنجمین رئیس 
جمهوری ایاالت متحده امریکا، اعتبار سمتهای افراد ذیل ماده واحده، به پایان رسیده و لذا باید اصالح شود. 

۲- عبارت « اقدامات قانونی الزم» در تبصره ۱ مبهم است. 

۳- عبارت «شعب ویژه دادگستری» مبهم است اگر مقصود تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جنایات جنگی است باید 
قبل از آن حکم تشکیل این شعب پیش بینی می شد. 

۴- ضمانت اجرای احکام تبصره های ۱ تا ۳ ماده واحده پیش بینی نشده است. 
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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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