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 مقدمه

و در  مهار آن و انریا یاسالم یمقابله با جمهور یبرا یانقالب اسالم یروزیپ یاز ابتدا کایمتحده آمر االتیا

 و هاوهکاز گر تیحمارا مرتکب شده است.  یراستای افزایش فشار بر ملت ایران اقدامات خصمانه متعدد

 رانیا یفتن یر طول دوران جنگ تحمیلی، انهدام سکوهابعث عراق د میاز رژ تیحما طلب،ییجدا هایسازمان

 جیوتر ر،یا رانیا یمسافربر یماهواپی به حمله ها،کشدر جنگ نفت یرانیا هایقیها و قاو حمله به ناوچه

 یسازیغن یابر نرایمخالفت با حقوق مشروع ا ران،یملت ا هیعل یگسترده و ضدانسان میاعمال تحر ،هراسیرانیا

ایران  ه ملتازجمله مهمترین اقدامات خصمانه آمریکا علی طلبانها و آشوبگریاز فتنه تییز حماو ن یبوم

قداماتی ااکثری نیز در قالب کارزار فشار حدآمریکا  ست که دولت مستکبر کنونیا حالیشود. این درمحسوب می

 هیلع یادقتصاعمال محاصره اای، از توافق هسته جانبه کیو خروج  یبه تعهدات برجام یبندیهمچون عدم پا

ه برا  یمانیسلهبد سپ دیشه تکارانهیو ترور جنا یاهستههای تیغذا و دارو، لغو معاف نیو ممانعت از تأم رانیا

ت ازگشب تیایران و در نها یحاتیتسل هایمیتمدید تحر یانجام رسانده و در جدیدترین اقدام خود برا

)مصوب  ۱۸۰۳(، ۲۰۰۷ صوب)م ۱۷۴۷(، ۲۰۰۶)مصوب  ۱۷۳۷(، ۲۰۰۶)مصوب سال  ۱۶۹۶ یهاقطعنامه

ذ اقدامات . با توجه به این امر، اتخااست آغاز کرده( ۲۰۱۰)مصوب  ۱۹۲۹( و ۲۰۰۸)مصوب  ۱۸۴۵(، ۲۰۰۸

ذشته گش از بی کایمتحده آمر االتیا انهیجوهای سلطهو تالش یاستکبار اقداماتقاطع و متقابل در برابر 

 ضرورت پیدا کرده است. 

ریزی برای مهیز برنانو  صورت اقدام عملیبهالزم است تدابیر قانونی جهت مقابله با موارد فوق اساس،  براین

ها تقدیم عنوان پیشنهاد کارشناسی مرکز پژوهش، انجام پذیرد. متن ذیل بهاز تشدید اقدامات جلوگیری

 گردد:می

 مهوریج دولت متقابل و متناسب اقدام قانون» چارچوب در ایران اسالمی جمهوری دولت -(1) ماده»

 ها سالهری دهجنایتکارانه و ضدبشبه اقدامات  در پاسخ ،۲۲/۷/۱۳۹۴ مصوب «برجام اجرای در ایران اسالمی

 است موظف های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد،برای اجرای مفاد قطعنامهاخیر آن  تالشو  آمریکا

 :نماید اجرا را زیر اقدامات
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 فنی اقدامات( الف

 را زیر اماتاقد درخصوص ازجمله ایران ایهسته هایبرنامه کلیه وضعیت ای،هسته هایمحدودیت کاهش هایگام تقویت چارچوب در

 :بازگرداند ۱۳۹۴ سال ایهسته توافق از قبل به

 ک هفته؛ی حداکثر طیسازی برای غنی فردو و نطنز تأسیسات در سانتریفیوژ ۱۹۰۰۰ حداقل نصب آغاز .۱

 یک هفته؛ حداکثر طی فردو تأسیسات در درصد ۲۰ سازیغنی شروع. ۲

  .آمیزهای صلحفعالیت های ایران اسالمی برایکیلوگرم برابر نیاز ۱۲۰۰۰به بیش از   شده سازیغنی مواد ذخایر افزایش. ۳

 برجام از قبل به وضعیت اراك سنگینآب رآکتور عیتوض اعاده برنامه است مکلف اتمی انرژی سازمان ماده این مفاد اجرای در ـ تبصره

 .نماید تهیه ماه ۶ مدت ظرف را دیگر سنگین آب کتورهایرآ از استفاده جهت برنامه چنینهم وظرف سه ماه را 
 

 اتمی انرژي المللیبین آژانس با همكاري( ب

 : دهد انجام را زیر اقدامات اتمی انرژی المللیبین آژانس با همکاری زمینه در

مدت نمایندگان آژانس و حضور طوالنی برخط و نظارتی مدرن هایفناوری طریق از اتمی انرژی المللیبین آژانس دسترسی توقف. ۱

 دو هفته؛ حداکثر المللی انرژی اتمی در کشور طیبین

 و ماه.طی حداکثر د پادمان حدود در ایهسته هایفعالیت و تأسیسات مواد، به آژانس دسترسی کاهش. ۲

 از ۵درجه  فصالان مجازات به متخلفان استنکاف، صورت در و باشدمی ماده این مفاد اجرای مسئول اتمی انرژی سازمان ـ تبصره

 .دنشومی محکوم دولتی عمومی و خدمات

 از برجام شود، اجرا ایستهه عموضو در ایران علیه امنیت شورای سابق هایقطعنامه مفاد از بخشی یا تمام نحو هر به کهصورتی در -(2) ماده

 و تنظیم را خروج عالمیها است موظف در این صورت دولت. کند متوقف نیز عمل در را آن اجرای است مکلف دولت و بوده اعتباربی قانونی لحاظ

 با تصمیم ای،هسته ضوعمو در ایران علیه امنیت شورای سابق هایقطعنامه مفاد اجرای درخصوص ابهام صورت در. کند اعالم روز ۵ مهلت ظرف

 .بود خواهد اتمی انرژی سازمان ریاست گزارش از پس اسالمی شورای مجلس

دولت یا  جهه با هریه و نیروهای مسلح در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی موظف هستند در موا، قوه قضائدولت -(3) ماده

ازمان ملل سامنیت  های سابق شورایجانبه و خودسرانه مفاد قطعنامه، یکدر اِعمال غیرقانونیآمریکا  شخص حقیقی یا حقوقی که با

 متحد، همکاری نماید، اقدامات مقتضی را جهت حفظ و تأمین حقوق و منافع کشور اتخاذ نمایند.

نافع ملی م رخالفبآمریکا  جمله دولت ایاالت متحدههمکاری با دول متخاصم از از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی و -(4)ماده 

 است. ( قانون مجازات اسالمی۲۸۶و مشمول مجازات مندرج در ماده )شده االرض محسوب ایران افساد فی

قی یا شخاص حقیهای دولت ایالت متحده بر علیه دولت ایران یا اطور کلی یا جزئی تحریمهای آمریکایی که بهشرکت -(5)ماده 

 می خواهند بود.( قانون مجازات اسال۲۰( و ماده )۱۹( ماده )۴های درجه )مجازاتحقوقی ایرانی را اجرا کنند، مشمول یکی از 

 اهند بود.ن مجازات خوول همیهای مذکور را اجرا کنند نیز مشمهریک از اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم تبصره ـ

تغییر  ه آمریکا،طرفی توسط دولت ایاالت متحدبه عدم رعایت اصل بی است با توجهدولت جمهوری اسالمی ایران موظف  -(6)ماده 

 .«همکاری نمایدهای همسو ا با دولتدر این راستطرف پیگیری نموده و ه یک کشور بیمقر سازمان ملل متحد را ب

 به مذکور اقدامات از ر،یکبا اهم سه هر بعد به آن از و روز ۳۰ هر قانون، این تصویب از اول ماهه سه طی است موظف دولت -(7)ماده 

 د.کن ارائه گزارش اسالمی شورای مجلس

 
 


