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 منطقه در آمریکا تروریسیت و ماجراجویانه اقدامات و بشر حقوق نقض با مقابله قاونن
 ۲۲/۵/۱۳۹۶ مصوب

 کلیات ـ اول بخش
با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان  ـ۱ ماده

افکنی، دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقهجمهوری اسالمی ایران، ادامه میهای خصمانه علیه به سیاست
گرایی خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با گرایی و حمایت از تروریسم و افراطور کردن فرقهشعله

 منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسالمی ایران است؛
معان نظر به مسؤولیت دولت جمهوری اسالمی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات با ا

ای و همچنین الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقهای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسؤوالنه و مغایر حقوق بینمنطقه
المللی ازجمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ایران براساس حقوق و اسناد بینوظیفه صیانت از منافع بر حق ملت 

های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسالمی ایران و ماجراجویانه و تروریستی ایاالت متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست
جانبه جمهوری اسالمی ب اسالمی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همهویژه سپاه پاسداران انقالجانبه از نیروهای مسلح بهحمایت همه

های مختلف های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در حوزهایران برای بازدارندگی و مقابله مؤثر با سیاست
منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم  جویانه این کشور دردسته از اقدامات غیرقانونی مداخلهسیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن

دهد، ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار میای و فرامنطقهپیمانان منطقهمنافع حیاتی امنیتی جمهوری اسالمی ایران و هم
 .گیردانجام می

 تعاریف ـ دوم بخش
 :شوندصورت زیر تعریف میبهاند عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته ـ۲ ماده

 .های نظامی خصوصی که با آن همکاری دارندـ نیروهای نظامی آمریکا: عبارتند از اعضای ارتش و شرکت۱
 های اطالعاتی آمریکا مانند سیا و آژانس اطالعات ملیـ نیروهای اطالعاتی آمریکا: عبارتند از اعضای سازمان۲
 منطقه غرب آسیا ـ منطقه: عبارت است از خلیج فارس و۳
های موضوع این قانون نقش ـ مشارکت مؤثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجراء یا تحقق اهداف فعالیت۴

 .ای داشته باشدکنندهتعیین
 ـ اشخاص/ شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۵
هوری اسالمی ایران که از سوی وزارت امور خارجه ـ فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جم ۶

 .گرددتنظیم می



   منطقه در آمریکا تروریسیت و ماجراجویانه اقدامات و بشر حقوق نقض با مقابله قاونن 

2 
 

 راهربد تعینی ـ سوم بخش
وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی  ـ۳ ماده

عالی رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورایقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش جمهوری اسالمی با 
از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا ماه پس امنیت ملی موظفند ظرف مدت شش

افکنانه، مداخالت تی و تفرقهجویانه، تروریسهای سلطههای ایذائی این کشور علیه جمهوری اسالمی ایران، سیاستو فعالیت
طلبانه های سلطهگرایی و سیاستامنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطالعاتی آمریکا از تروریسم و افراط

 ارائه گزارش اسالمی شورای مجلس به راهبردها این پیشبرد به نسبت ساالنه و اقدام جهانی و ایمنطقه  دولت آمریکا در سطح
 .باشد محرمانه تواندمی گزارش از بخشی. نمایند

 :این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد

ها و ابزارهای کوتاه و بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و شناسایی ای از اهداف، راهبردها، طرحالف ـ خالصه
 همکاری دارند؛کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا 

 ها در منطقه؛ب ـ ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطالعاتی آمریکا و تحرکات آن
های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به پ ـ گزارش فعالیت

 نیستی؛های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیورژیم
ت ـ گزارش از میزان قربانیان، خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان 
سعودی، بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطالعاتی آمریکا از نیروها و رژیمهای سرکوبگر، در اجرای قانون 

ویژه دولت اشغالگر های خارجی بهدیده از اقدامات دولتی و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبالزام دولت به پیگیر 
 ۲۶/۳/۱۳۸۹آمریکا مصوب 

گرا و تروریستی در خاورمیانه افکن خشونتهای وحشتث ـ ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی و اطالعاتی آمریکا از گروه
 بهه النصره و گروهک منافقین؛از قبیل داعش، ج

ج ـ ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطالعاتی آمریکا صورت گرفته است، 
در اجرای قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب 

۲۸/۲/۱۳۹۵ 
چ ـ دولت و قوه قضائیه موظفند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسالمی 

های آمریکایی مجهزکننده رژیم بعث سابق عراق به سالح طور خاص در خصوص دولت و شرکترا به ۶/۱۱/۱۳۸۷ایران مصوب 
 .شیمیایی اجراء نمایند

 .اقدام و گزارش نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود ـ تبصره
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 تروریسم از آمریکا محایت ـ چهارم بخش
های تروریستی و اعتراف مکرر نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطالعاتی آن کشور از گروه ـ۴ ماده

ها از جمله جانبه از آنهای تروریستی و حمایت همهآمریکایی )از جمله وزیرامورخارجه وقت آمریکا( به ایجاد گروهبرخی از مقامات 
های تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسالمی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطالعاتی آمریکا حامیان گروه ایجاد گروه

 :گیرندهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار میاص ذیل مشمول مجازاتشوند، لذا اشختروریستی در منطقه شناخته می

های نظامی و اطالعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تأمین مالی، اطالعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی ـ سازمان۱
 .اندره نقش مؤثر داشتههای تروریستی و افراطی در منطقه از قبیل داعش و جبهه النصو آموزشی از گروه

 .این ماده مشارکت مؤثر دارند( ۱های نیروهای نظامی و اطالعاتی آمریکا مذکور در بند )ـ اشخاص آمریکایی که در فعالیت۲
ـ اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تأمین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا شهروندان جمهوری ۳

 .اسالمی ایران مشارکت مؤثر دارند
طور های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره بهتروریستی منافقین یا سایر گروه ـ اشخاص آمریکایی که از گروهک۴

مایت مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله از طریق هرگونه کمک مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی، نظامی و اطالعاتی ح
 .کنندمی

ـ اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه به خصوص فلسطین و لبنان  ۵
 .اندشود حمایت کرده و نقشی مؤثر در آن داشتهانجام می

داران انقالب اسالمی با رعایت ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسوزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ـ۱ تبصره
سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطالعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این 

ماه ها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر ششعالی امنیت ملی نام آنماده اقدام و با هماهنگی شورای
 .شودروز میصورت موردی، بهو در صورت لزوم به باریک

 ۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۹و )( ۸به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد ) ـ۲ تبصره
قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاههای کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای 

های تروریستی مورد حمایت آشکار که توسط افراد و سازمان ۱۳/۱۱/۱۳۹۴قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ( ۱ماده )
شوند، اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و ای متخاصم علیه ایران مرتکب و پنهان آمریکا یا دیگر کشوره

قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۵۰۸اطالعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده )
 .باشدکتاب پنجم ـ تعزیرات( می) ۲/۳/۱۳۷۵

 آمریکا وتسط بشر حقوق نقض ـ پنجم بخش
نظر به اینکه دولت ایاالت متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطالعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری  ـ ۵ ماده

محیطی)بیولوژیکی( و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده های اقتصادی، علمی، پزشکی، زیستدر پوشش فعالیت
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مند )سیستماتیک( حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود ظامابزاری، مرتکب نقض ن
کند، های دیکتاتور و خشن حمایت میه خصوص حکومتب  کردن گروه دیویدیان گردیده است از ناقضان حقوق بنیادین بشر

 :گیرندهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار میاشخاص ذیل مشمول مجازات

ویژه بر اساس فرامین ـ نیروهای نظامی و اطالعاتی آمریکا و مسؤوالنی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به۱
 .اندپوستان نقش داشتهجمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابودکردن گروه دیویدیان و سیاهاخیر رئیس

الملل بشردوستانه و الملل ازجمله حقوق بینآمریکایی که در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بینـ اشخاص ۲
 .حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصًا اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیمهای سرکوبگر منطقه مشارکت مؤثر دارند

الملل در آمریکا که خارج از رویه قضائی در داخل آمریکا یا خالف حقوق بینـ شخص یا اشخاصی از شهروندان ایاالت متحده ۳
 .اندسطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیده

ماه با همکاری وزارت اطالعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نسبت به وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ـ۱ تبصره
بار و ها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یکماده اقدام و نام آنشناسایی اشخاص موضوع این 

 .شودروز میصورت موردی، بهدر صورت لزوم به

 :گیرندهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمیافراد ذیل مشمول مجازات ـ۲ تبصره
 .های غیرقانونی مقامات دولت ایاالت متحده آمریکا باشندفعالیتالف ـ اشخاصی که به دنبال افشای 

 .اندب ـ اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایاالت متحده آمریکا در اشغال عراق را افشاء نموده
 .اندپ ـ اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایاالت متحده آمریکا را در اشغال افغانستان افشاء کرده

 .انداد و تقلب در انتخابات آمریکا را افشاء کردهت ـ اشخاصی که فس
 .اندهای پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کردهث ـ اشخاصی که از حقوق و آزادی

 .اندها نظیر دیویدیان بودهپوستان و سایر گروهج ـ اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه
جمهور آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام اصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرائی غیرانسانی اخیر رئیسچ ـ اشخ

 .اندکرده
ها و جنایات آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در سالهای بعد از ح ـ اشخاصی که اقدامات آمریکا در طراحی و اجرای توطئه

 .اندافشاء کرده پیروزی انقالب اسالمی را

تواند افرادی را که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی دولت می ـ۳ تبصره
 .کنند، تحت حمایت جمهوری اسالمی ایران قرار دهدو اطالعاتی آمریکا مبادرت می

 لمتقاب اقدامات و هامجازات ـ ششم بخش
های شده وفق تبصرهصدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه ـ ۶ ماده

 .این قانون ممنوع است( ۵و )( ۴مواد )
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( ۴های مواد )شده وفق تبصرههای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیهقوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی ـ۷ ماده
 .این قانون را در قلمرو تحت صالحیت جمهوری اسالمی ایران توقیف نماید( ۵و )

 تحریم  های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرستوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش ـ ۸ ماده
جمهوری اسالمی ایران انجام شود متوقف و این قانون را که در نظام مالی و بانکی ( ۵و )( ۴) مواد هایتبصره وفق شدهتهیه

 .ها را مسدود نمایدحسابهای بانکی آن

وزیر امور خارجه مجاز است بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور، پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی  تبصره ـ
 .ین قانون تعلیق یا متوقف نمایدا( ۵و )( ۴ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد )

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی موظف است مستمرًا تحرکات آمریکا شامل دولت و  ـ۹ ماده
 .کنگره را رصد و بررسی نماید و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد دهد

دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در  ـ۱۰ ماده
آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام دهد و نتیجه ( ۳ویژه بند )به ۲۱/۷/۱۳۹۴اجرای برجام مصوب 

 .مجلس شورای اسالمی گزارش نمایدرا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن 

منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه به ـ۱۱ ماده
جهت ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دیپلماسی، رصد اطالعاتی، پیشران و پدافند هسته

 تخصیص ریال میلیارد هزار بیست  مبلغ ۱۳۹۶دولت مکلف است در سال  اساسی قانون( ۱۵۰) متحقق اصل یکصد و پنجاه
( %۵۰های موشکی در اختیار ستادکل نیروهای مسلح و پنجاه درصد)مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت( %۵۰)درصدپنجاه. دهد

 .شودان انرژی اتمی تقسیم میهای اطالعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمدیگر میان وزارتخانه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی بودجه مذکور را با تفکیک وظایف برای اجرای طرح  ـ۱ تبصره
 .ای هزینه نمایندپیشران و پدافند هسته

بودجه مذکور را در چهارچوب تحقق اهداف این های امور خارجه و اطالعات و سازمان انرژی اتمی موظفند وزارتخانه ـ۲ تبصره
 .قانون هزینه نمایند

آمیز فنی، پژوهشی و صنعتی از حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری های صلحدولت موظف است به منظور توسعه فعالیت ـ۳ تبصره
سازمان  ۱۳۹۶ای بودجه سال هزینه ای وهای سرمایهای مبلغ دو هزار میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات تملک داراییمواد هسته

 .انرژی اتمی ایران به طور مساوی تخصیص و پرداخت نماید

هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس مبلغ ده ۱۳۹۶منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است در سال به ـ۱۲ ماده
 .سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار دهد

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هماهنگی ستاد کل  ـ۱۳ ماده
ز تصویب این قانون، طرح اجرائی مربوط به افزایش ماه انیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظفند حداکثر ظرف مدت یک

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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های این امر به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به
 .ربط ارائه نمایندشورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذی

و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با بر اساس قانون اقدام متناسب  ـ۱۴ ماده
منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر الزم رعایت سلسله مراتب موظفند به

های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینههای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در همه را نسبت به تقویت توانمندی
ای، تصویربرداری نوترونی و های هستهها، باطریای و ساخت پیشرانزمینی، موشکی و تقویت پدافند در مقابل حمالت هسته

 .ریزی و بر اساس آن اقدام کنندای برنامهپزشکی هسته

ای یا جهانی توسط ایاالت متحده یا مشخصًا با بشر در سطوح ملی، منطقهدولت موظف است نسبت به نقض حقوق  ـ۱۵ ماده
ملل متحد در خصوص مواردی المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمانهای بینحمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان

بار به مجلس شورای اسالمی ماه یکط را هر سهاز قبیل جنایت علیه بشریت در یمن اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربو
 .تقدیم نماید

دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایاالت  ـ۱۶ ماده
های الزم جهت تسهیل یتاند، حماهای این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شدهمتحده یا حمایت

 .عمل آوردالمللی بهای و بینصالح ملی، منطقهفرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذی

وزارت اطالعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات ـ ۱۷ ماده
کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مداوم بوده و تبادل تروریستی و ماجراجویانه آمریکا، با 

 .اطالعات نمایند

 آمریکا ادیاقتص هایتحرمی با مقابله ـ هفمت بخش
های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد دولت موظف است همکاری ـ۱۸ ماده

های غیرعادالنه از سوی آمریکا مواجه مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم
 .هستند، افزایش دهد

های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی منظور تأمین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریمبه ـ۱۹ ماده
 اسالمی جمهوری علیه آمریکا تحریم با مقابله  ماه از تصویب این قانون، برنامه جامعف است حداکثر ظرف مدت سهو دارایی موظ

های اقتصاد تر و مؤثرتر سیاستسازی هر چه دقیقرا با محوریت عملیاتی ار ناشی از آنآث کاهش و پیشگیری راهکارهای ایران،
ماه سیاست خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید و پس از آن هر ششهای امنیت ملی و مقاومتی به کمیسیون

 .های مزبور گزارش نمایدیکبار اقدامات خود را به کمیسیون

المللی بینهای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکًا موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و وزارتخانه ـ۲۰ ماده
اند، های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفتهتبع و بهانه فعالیتهای ایرانی که به الزم برای حمایت از اشخاص و شرکت
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های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی اتخاذ نموده و اقدامات الزم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون
 .ارش نمایندمجلس گز

های خارجی را از وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت ـ۲۱ ماده
ها و تعامالت جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامههای یکحیث تبعیت از تحریم
 .کنندها را تبعیت نمیهایی اولویت دهد که اینگونه تحریمهوری اسالمی ایران به شرکتتجاری و اقتصادی جم

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری  ـ۲۲ ماده
وص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران کننده در این خصسایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری

 .شوندبرخوردار می

 ایران شهروندان از محایت ـ هشمت بخش
وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطالعات حداکثر ظرف مدت دوماه از تصویب این قانون نسبت به  ـ۲۳ ماده

های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب های غیرقانونی آمریکا در زنداننقض تحریمتهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام 
ها الذکر تحت تعقیب قرار دارند یا تقاضای استرداد آنهای فوققرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم
 .میم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نمایداز سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تص

های ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریمقوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه ـ۲۴ ماده
بینند اختصاص دهد و میغیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا 

های امنیت ملی و سیاست خارجی ماه یکبار به کمیسیونگرفته را هر سههای صورتوزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت
 .و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد

 جبران پیگیری به دولت الزام قانون »ربط از ظرفیتوزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذی ـ۲۵ ماده
برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی « ۲۸/۲/۱۳۹۵مصوب  ایرانی اتباع و ایران علیه آمریکا جنایات و اقدامات از ناشی ساراتخ

ها و های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه ازجمله اقدامات گروهکه از ناحیه تحریم
 .بینند، استفاده نمایدافراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت میهای تروریستی و سازمان

 مهاهنگی ـ مهن بخش
وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را هر دوره ششماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست  ـ۲۶ ماده

 .خارجی مجلس ارائه نماید

مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و سنوات قبل از قبیل قانون صالحیت  ـ۲۷ ماده
 قانون ، فصل دوم۱۷/۱۲/۱۳۹۰دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
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و  ۲/۳/۱۳۷۵مصوب  تعزیرات( ـ پنجم کتاب) اسالمی مجازات قانون و فصل اول ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  اسالمی مجازات
 .نمایدایجاد نمی ۱۰/۸/۱۳۶۸همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 

هزار و سیصد و قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مردادماه یک
قانون ( ۹۵و نود و پنجم )( ۹۴های مقرر موضوع اصول نود و چهارم )ورای اسالمی تصویب و در مهلتنود و شش مجلس ش

 .اساسی جمهوری اسالمی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

 

 

 

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه رد مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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