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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۵ 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. 
متأسفانه در برجام شاهد بد عهدی مقامات آمریکایی بوده و علت این بد عهدی نیز ابن بود که علیرغم تأکیدات 
مقام معظم رهبری تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران محتوای برجام را به گونه دیگری جلوه داده و مفاد 
واقعی برجام را برای نمایندگان مردم واضح و کامل بیان نکردند و این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای 
اسالمی شد. لذا برای جلوگیری از سوء استفاده مجدد مقامات و مسئوالن دولتی و عدم استفاده از تبلیغات 
درخصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسالمی الزم و ضروری است هر دولتی 
قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند 

و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره اقدام کند. 
 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - علیرضا سلیمی - جعفر راستی - علیرضا نظری - سیدجواد حسینی کیا - 
محمدتقی نقدعلی - سیدمحمد مولوی - ابراهیم عزیزی شیراز - یعقوب رضازاده - رحمت اله فیروزی 
پوربادی - حسین حق وردی - مجید نصیرائی - حبیب آقاجری - علی اصغر عنابستانی - کیوان مرادیان 
کوچکسرائی - حسین رجایی ریزی - کیومرث سرمدی واله - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - روح اله 
ایزدخواه - موسی احمدی - احمد محرم زاده یخفروزان - غالمحسین رضوانی - رسول فرخی میکال - 
مرتضی آقاطهرانی - محمدرضا احمدی - حسن رزمیان مقدم - علی اکبر بسطامی - علی اکبر علیزاده 
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برمی - محمدصالح جوکار - پروین صالحی مبارکه - عبدالجالل ایری - جلیل مختار - امانقلیچ شادمهر 
- رضا آریان پور - غالمحسین کرمی 
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عنوان طرح:
طرح ممنوعیت مذاکره مسؤوالن و مقامات جمهوری اسالمی  ایران با مقامات آمریکایی

طرح ممنوعیت مذاکره مسؤوالن و مقامات جمهوری اسالمی  ایران با مقامات آمریکایی

 

مادهواحده- از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسؤوالن و مقامات 
جمهوری اسالمی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسالمی ممنوع است. 

تبصره۱- اجرای احکام مقرر در این قانون رافع تکالیف قانونی در اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست 
و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی و دیگر تکالیف قانونی درخصوص طی مراحل قانونی 

تصویب موافقتنامه ها، عهدنامه ها، معاهدات بین المللی نیست. 

تبصره۲- تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار میباشد.

تبصره۳- آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت دوماه توسط وزرات امور خارجه با همکاری وزارتخانههای 
اطالعات و دادگستری و اطالعات سپاه تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد
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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 ممنوعیت مذاکره مسؤوالن و مقامات جمهوری اسالمی  ایران با 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. ██
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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- - درج عبارت «از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون» در 
صدر ماده واحده، زائد است و باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی مندرج در ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ 

الزماالجراءشدن آن است و نیازی به تأکید به آن نیست. 

۲- در متون قانونی از استعمال عبارات مترادف خودداری می شود بنابراین کلمه ( اجازه و) قبل از (تصویب) زائد است و 
باید حذف گردد. 

۳- تبصره ۲ از این جهت که یکی از مجازاتهای تعزیری درجه ۴ را شامل می شود یا همه آنها را؛ ابهام دارد. 

۴- موضوع آیین نامه پیش بینی شده در تبصره ۳ مشخص نیست. 

۵- در تبصره ۳ قبل از عبارت اطالعات سپاه کلمه سازمان جاافتاده 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
۱- ۱-عبارت مسووالن و مقامات جمهوری اسالمی و مقامات آمریکایی مندرج در ماده واحده مبهم بوده و نیاز است که این مقامات 

کامالّ احصاء و تبیین شوند.

۲-کلمه اجازه و از متن ماده واحده حذف شود.

۳- از آنجا که مجازات های درجه ۴ ماده ۱۹ قانون مجازازت اسالمی مشتمل بر ۳ نوع مجازات است حکم تبصره ۲ ماده واحده 
مبنی بر محکومیت مستنکفین از اجرای این قانون به مجازات درجه ۴ ماده (۱۹) قانون مجازات اسالمی دارای ابهام است و اجرای 

قانون را با مشکل مواجه می کند. 

۴-در تبصره (۳) ماده واحده عبارت اطالعات سپاه به سازمان اطالعات سپاه اصالح شود.

۲- ۱-عبارت «مسووالن و مقامات جمهوری اسالمی» و «مقامات آمریکایی» مندرج در ماده واحده مبهم بوده و نیاز است که این 
مقامات، کامالّ احصاء و تبیین شوند. ۲-کلمه «اجازه و » از متن ماده واحده حذف شود. ۳- از آنجا که مجازات های درجه ۴ ماده 
۱۹ قانون مجازازت اسالمی مشتمل بر ۳ نوع مجازات است، حکم تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر محکومیت مستنکفین از اجرای این 
قانون به مجازات درجه ۴ ماده (۱۹) قانون مجازات اسالمی، دارای ابهام است و اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند. ۴-در 

تبصره (۳) ماده واحده، عبارت «اطالعات سپاه» به «سازمان اطالعات سپاه» اصالح شود. 

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

عنوان قانون: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ ==منقح ۱۳۹۹/۹/۱۶ 
مصوب: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام مصوب: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل ششم-مبحث 
دوم - اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل هفتاد و هفتم**قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل نهم قوه مجریه-مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء 
(الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصد و بیست و پنجم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات 

و الحاقات بعد-فصل نهم قوه مجریه-مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصد وسی ونهم

عنوان قانون: قانون مجازات اسالمی مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۸/۲۹ مصوب: 
۱۳۹۲/۰۲/۰۱

بخش های قانون: کتاب اول-بخش دوم-فصل اول-ماده ۱۹

عنوان قانون: قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی بهعنوان «سازمان تروریستی» توسط ایاالت متحده 
آمریکا مصوب: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط 
ایاالت متحده آمریکا مصوب: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

بخش های قانون: تمام متن

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 الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم مصوب: ۱۳۸۸/۰۳/۰۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب: ۱۳۶۸/۰۸/۱۰

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

www.dotic.ir

http://dotic.ir
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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

www.dotic.ir

http://dotic.ir

