اظهارنظر كارشناسي درباره:
«پيشنويس طرح تكاليف دولت در پاسخ به تالش غيرقانوني براي
اعاده مفاد قطعنامههاي سابق شوراي امنيت»

مقدمه
ایاالت متحده آمریکا از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران و مهار آن و در
راستای افزایش فشار بر ملت ایران اقدامات خصمانه متعددی را مرتکب شده است .حمایت از گروهکها و
سازمانهای جداییطلب ،حمایت از رژیم بعث عراق در طول دوران جنگ تحمیلی ،انهدام سکوهای نفتی ایران
و حمله به ناوچهها و قایقهای ایرانی در جنگ نفتکشها ،حمله به هواپیمای مسافربری ایران ایر ،ترویج
ایرانهراسی ،اعمال تحریم گسترده و ضدانسانی علیه ملت ایران ،مخالفت با حقوق مشروع ایران برای غنیسازی
بومی و نیز حمایت از فتنهگریها و آشوبطلبان ازجمله مهمترین اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران
محسوب میشود .این درحالی است که دولت مستکبر کنونی آمریکا نیز در قالب کارزار فشار حداکثری اقداماتی
همچون عدم پایبندی به تعهدات برجامی و خروج یک جانبه از توافق هستهای ،اعمال محاصره اقتصادی علیه
ایران و ممانعت از تأمین غذا و دارو ،لغو معافیتهای هستهای و ترور جنایتکارانه شهید سپهبد سلیمانی را به
معاونت پژوهشهاي
سیاسی ـ حقوقی
دفتر مطالعات
حقوقی

انجام رسانده و در جدیدترین اقدام خود برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران و در نهایت بازگشت
قطعنامههای ( ۱۶۹۶مصوب سال ( ۱۷۳۷ ،)۲۰۰۶مصوب ( ۱۷۴۷ ،)۲۰۰۶مصوب ( ۱۸۰۳ ،)۲۰۰۷مصوب
( ۱۸۴۵ ،)۲۰۰۸مصوب  )۲۰۰۸و ( ۱۹۲۹مصوب  )۲۰۱۰آغاز کرده است .با توجه به این امر ،اتخاذ اقدامات
قاطع و متقابل در برابر اقدامات استکباری و تالشهای سلطهجویانه ایاالت متحده آمریکا بیش از گذشته
ضرورت پیدا کرده است.

مشخصات گزارش

براین اساس ،الزم است تدابیر قانونی جهت مقابله با موارد فوق بهصورت اقدام عملی و نیز برنامهریزی برای
جلوگیری از تشدید اقدامات ،انجام پذیرد .متن ذیل بهعنوان پیشنهاد کارشناسی مرکز پژوهشها تقدیم
میگردد:

شماره مسلسل:
24017169

«ماده ( -)1دولت جمهوری اسالمی ایران در چارچوب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری
اسالمی ایران در اجرای برجام» مصوب  ،۱۳۹۴/۷/۲۲در پاسخ به اقدامات جنایتکارانه و ضدبشری دهها ساله

تاريخ انتشار:
1399/6/29

آمریکا و تالش اخیر آن برای اجرای مفاد قطعنامههای سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد ،موظف است
اقدامات زیر را اجرا نماید:

1

الف) اقدامات فنی
در چارچوب تقویت گامهای کاهش محدودیتهای هستهای ،وضعیت کلیه برنامههای هستهای ایران ازجمله درخصوص اقدامات زیر را
به قبل از توافق هستهای سال  ۱۳۹۴بازگرداند:
 .۱آغاز نصب حداقل  ۱۹۰۰۰سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز و فردو برای غنیسازی طی حداکثر یک هفته؛
 .۲شروع غنیسازی  ۲۰درصد در تأسیسات فردو طی حداکثر یک هفته؛
 .۳افزایش ذخایر مواد غنیسازی شده به بیش از  ۱۲۰۰۰کیلوگرم برابر نیازهای ایران اسالمی برای فعالیتهای صلحآمیز.
تبصره ـ در اجرای مفاد این ماده سازمان انرژی اتمی مکلف است برنامه اعاده وضعیت رآکتور آبسنگین اراك به وضعیت قبل از برجام
را ظرف سه ماه و همچنین برنامه جهت استفاده از رآکتورهای آب سنگین دیگر را ظرف مدت  ۶ماه تهیه نماید.
ب) همكاري با آژانس بینالمللی انرژي اتمی
در زمینه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدامات زیر را انجام دهد:
 .۱توقف دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از طریق فناوریهای مدرن نظارتی و برخط و حضور طوالنیمدت نمایندگان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در کشور طی حداکثر دو هفته؛
 .۲کاهش دسترسی آژانس به مواد ،تأسیسات و فعالیتهای هستهای در حدود پادمان طی حداکثر دو ماه.
تبصره ـ سازمان انرژی اتمی مسئول اجرای مفاد این ماده میباشد و در صورت استنکاف ،متخلفان به مجازات انفصال درجه  ۵از
خدمات عمومی و دولتی محکوم میشوند.
ماده ( -)2در صورتیکه به هر نحو تمام یا بخشی از مفاد قطعنامههای سابق شورای امنیت علیه ایران در موضوع هستهای اجرا شود ،برجام از
لحاظ قانونی بیاعتبار بوده و دولت مکلف است اجرای آن را در عمل نیز متوقف کند .در این صورت دولت موظف است اعالمیه خروج را تنظیم و
ظرف مهلت  ۵روز اعالم کند .در صورت ابهام درخصوص اجرای مفاد قطعنامههای سابق شورای امنیت علیه ایران در موضوع هستهای ،تصمیم با
مجلس شورای اسالمی پس از گزارش ریاست سازمان انرژی اتمی خواهد بود.
ماده ( -)3دولت ،قوه قضائ یه و نیروهای مسلح در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی موظف هستند در مواجهه با هر دولت یا
شخص حقیقی یا حقوقی که با آمریکا در اِعمال غیرقانونی ،یکجانبه و خودسرانه مفاد قطعنامههای سابق شورای امنیت سازمان ملل
متحد ،همکاری نماید ،اقدامات مقتضی را جهت حفظ و تأمین حقوق و منافع کشور اتخاذ نمایند.
ماده ( -)4از تاریخ تصویب این قانون ،جاسوسی و همکاری با دول متخاصم ازجمله دولت ایاالت متحده آمریکا برخالف منافع ملی
ایران افساد فیاالرض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده ( )۲۸۶قانون مجازات اسالمی است.
ماده ( -)5شرکتهای آمریکایی که بهطور کلی یا جزئی تحریمهای دولت ایالت متحده بر علیه دولت ایران یا اشخاص حقیقی یا
حقوقی ایرانی را اجرا کنند ،مشمول یکی از مجازاتهای درجه ( )۴ماده ( )۱۹و ماده ( )۲۰قانون مجازات اسالمی خواهند بود.
تبصره ـ هریک از اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریمهای مذکور را اجرا کنند نیز مشمول همین مجازات خواهند بود.
ماده ( -)6دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است با توجه به عدم رعایت اصل بیطرفی توسط دولت ایاالت متحده آمریکا ،تغییر
مقر سازمان ملل متحد را به یک کشور بیطرف پیگیری نموده و در این راستا با دولتهای همسو همکاری نماید».
ماده ( -)7دولت موظف است طی سه ماهه اول از تصویب این قانون ،هر  ۳۰روز و از آن به بعد هر سه ماه یکبار ،از اقدامات مذکور به
مجلس شورای اسالمی گزارش ارائه کند.
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