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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

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

استکبار جهانی ازجمله دولتهای جنایتکار انگلیس و آمریکا به انحای مختلف در ابعاد مختلف نظامی، علمی، 
پزشکی، بیولوژیکی، صنعتی، فرهنگی جنایات متعدد ضد حقوق بشری در جای جای کره زمین مرتکب شده است. 
از جمله جنایاتی که از استکبار جهانی میتوان برشمرد به جنایات ضد حقوق بشری استکبار جهانی و عمال آن در 
عراق، سوریه، یمن، افغانستان و به ویژه ایران اشاره کرد. در کشور ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی و بعد از 
آن جنایات ضد حقوق بشری متعددی علیه دولت و مردم ایران مرتکب شده است جدیدترین جنایات استکبار 
جهانی، تحریمهای ظالمانه در همه حوزه به ویژه اقتصادی و دارویی است که خالف موافقتنامه ها و اسناد بین 
المللی  محسوب میشود. یکی از جنایات تاریخی استکبار جهانی و عمال آنان ترور سرادر شهید قاسم سلیمانی و 
شهید محسن فخری زاده است. بنابراین برای این که جنایات ضد حقوق بشری این دولت جنایتکار در اسناد و 
سوابق تاریخی ماندگار بماند الزم است موزه یا موزههایی جهت نگهداری و ثبت این جنایات تشکیل شود. تا 
آیندگان و نسلهای آینده این کشور از جنایات استکبار جهانی مطلع شوند و در برقراری ارتباط با دولتهای استکباری 

از جمله انگلیس و آمریکا، تاریخچه جنایتهای آنان را بدانند و تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنند. 
 

 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - اصغر سلیمی - احمدحسین فالحی - ابراهیم عزیزی شیراز - جعفر قادری 
- قاسم ساعدی - امیرحسین بانکی پورفرد - کیوان مرادیان کوچکسرائی - هاجر چنارانی - عبدالجالل 
ایری - محمد خدابخشی - ابوالفضل ابوترابی - جواد نیک بین - علیرضا پاک فطرت - علیرضا منادی 
سفیدان - علی خضریان - علیرضا زندیان - رسول فرخی میکال - یعقوب رضازاده - احمد محرم زاده 
یخفروزان - محمدصالح جوکار - علی اکبر علیزاده برمی - رحمت اله فیروزی پوربادی - علیرضا 
عباسی - علیرضا ورناصری قندعلی - نصراله پژمان فر - حسین میرزائی - مجید نصیرائی - غالمعلی 
کوهساری - امانقلیچ شادمهر - حسین حق وردی - حسن رزمیان مقدم - مجتبی بخشی پور - 
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محمدحسین فرهنگی - علیرضا سلیمی - بهروز محبی نجم آبادی - غالمرضا منتظری - علی اصغر 
عنابستانی - موسی احمدی - غالمحسین کرمی - حسین حاتمی - رضا آریان پور 
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عنوان طرح:
طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی

طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی

مادهواحده- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف مدت سه 
سال پس از الزم االجراء شدن این قانون با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و باغ موزه های دفاع مقدس و 
شهرداریهای سراسر کشور از طریق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نسبت به تأسیس موزه یا موزه 

ها و مرکز اسناد جنایات استکبار جهانی اقدام نماید.

تبصره۱- دولت مکلف است بخشی از ساختمانها، اراضی و مجموعههایی از قبیل ساختمان کنسولگریهای 
سابق آمریکا، مراکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس، پایگاههای فرهنگی دفاع مقدس یا مکانهایی که جنایات 

استکبار در آن واقع شده است را در مراکز استانها و شهرستانهای به اجرای این قانون اختصاص دهد.

تبصره۲- وزارت دفاع وپشیبانی نیروهای مسلح مکلف است در راستای بند«ح» ماده(۸۶) قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب   ۱۴/    ۱۲/  ۱۳۹۵ هر نوع 
امکانات و تجهیزات الزم را جهت تأسیس موزه و مرکز اسناد جنایات استکبار جهانی (با اولویت آمریکا و 

انگلیس) علیه جمهوری اسالمی ایران را در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قرار دهد.
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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 تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی 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.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: تأسیس موزه یا موزه ها و مرکز اسناد جنایات استکبار جهانی، 
مستلزم بار مالی است و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱) 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 اصالح یا الحاق به یکی از قوانین موجود که دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود مانند بند (ح) ماده (۸۶) 

قانون برنامه ششم توسعه. 

۲) اصوالً ایجاد موزه امری اجرائی است و در حیطه اختیارات هیأت وزیران است و نیازی به قانونگذاری در خصوص آن 
وجود ندارد، چنانکه برخی موزهها نیز به دستور هیأت وزیران ایجاد شدهاند، مانند «اجازه ایجاد موزه علم و فناوری جمهوری 

اسالمی ایران به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران». 

۳) به عالوه، در حال حاضر، دو موزه با عناوین مشابه وجود دارد که میتواند دربردارنده مفاهیم ضداستکباری نیز باشد، 
مانند موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس (اساسنامه مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۵) و موزه بینالمللی استکبارستیزی در صحرای طبس 

(که مقدمات ایجاد آن در جلسه هیأت وزیران ۱۶/۰۳/۱۳۸۹ پیش بینی شده است.) 

۴) عبارت «استکبار جهانی» در عنوان، مادهواحده و تبصره (۲) مبهم است و نیاز به تعریف دارد. 

۵) در صدر ماده واحده تکلیف به «اقدام به تأسیس موزه یا موزهها و مرکز جنایات استکبار جهانی» تکلیفی کلی و مبهم 
است. 

۶) در تبصره (۱) عبارت «بخشی از ساختمانها، اراضی و مجموعهها» فاقد ضابطه اجرائی مشخص است و عبارت «از 
قبیل...» نیز صرفاً نمونه ارائه میدهد نه ضابطه. همچنین مطابق بند (۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری، امکان دراختیار گذاشتن 

اراضی و ابنیه متعلق به شهرداری به رایگان برای موزهها وجود دارد. 

۷) استناد به قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، با توجه به مدت یکساله باقیمانده آن، اجرای طرح فعلی را در ظرف زمانی 
مشخصشده (سه ساله) با مشکل روبهرو خواهد کرد. 
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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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