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مقدمه

گروه از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، از جمله  یک 
کردند  کمیته روابط خارجی سنا، ابتدای فروردین ماه 96 طرحی را ارائه  اعضای ارشد 
که موضوع آن، تشدید تحریم های ایران به بهانه آزمایش موشک های بالستیک و 
همچنین سایر فعالیت های غیر هسته ای این کشور است. با توجه به تالش آمریکایی ها 
برای فشار به ایران از ابتدای اجرای برجام و هم چنین عزم جدی آمریکایی ها در جهت 
تالش برای نابودی ظرفیت ها و مؤلفه های اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران، متن این 
طرح که در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شده و به احتمال زیاد تا چندی دیگر علیه 
ایران به تصویب مجلسی و رئیس جمهور آمریکا می رسد، از سوی گروه رصد اندیشکده 
راهبردی تبیین ترجمه و برای استفاده نخبگان، مسئولین و پژوهشگران کشور منتشر 

شده است. 
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کنگرۀ صد و پانزدهم، جلسۀ اول
تروریستی  اقدامات  از  برنامۀ موشکی، حمایت  به خاطر  ایران  تحریم  جهت 

بین المللی، و نقض های حقوق بشر و سایر منظورها.

در سنای ایاالت متحدۀ آمریکا

آقای کورکر )از جانب خودش، آقای منندز، آقای روبیو، آقای کاردین، آقای کاتن، 
آقای کیسی، آقای کروز، آقای بنت، آقای ریچ، آقای کونز، آقای سولیوان، آقای بلومنتال، 
آقای یانگ و آقای دانلی( الیحۀ زیر را پیشنهاد داد، که دوبار خوانده شده و در تاریخ .... 

به کمیته ارجاع داده شد.

الیحه
تروریستی  اقدامات  از  برنامۀ موشکی، حمایت  به خاطر  ایران  تحریم  جهت 

بین المللی، و نقض های حقوق بشر و سایر منظورها.

که توسط سنا و مجلس نمایندگان ایاالت متحده در جلسات کنگره تصویب شود.

بخش اول: عنوان کوتاه، فهرست مطالب

)الف( عنوان کوتاه: این الیحه را می توان بدین ترتیب نام ُبرد: »قانون مقابله با 
فعالیت های بی ثباتی ساز ایران 2017«

)ب( فهرست مطالب: فهرست مطالب این قانون از این قرار است:
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بخش اول: عنوان کوتاه، فهرست مطالب	 

بخش دوم: تعاریف	 

بخش سوم: استراتژی منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتقارن ایران 	 
در خاورمیانه و شمال آفریقا.

بخش چهارم: تحمیل تحریم های اضافه در واکنش به برنامۀ موشکی ایران.	 

بخش پنجم: تحمیل تحریم های مربوط به تروریسم بر سپاه پاسداران.	 

بخش ششم: تحمیل تحریم های اضافه بر افراد مسؤول نقض حقوق بشر.	 

بخش هفتم: ِاعمال تحریم های تسلیحاتی.	 

بخش هشتم: تداوم مؤثر تحریم ها به خاطر حمایت ایران از تروریسم.	 

بخش نهم: گزارش دربارۀ هماهنگی میان ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا.	 

بخش دهم: گزارش دربارۀ شهروندان آمریکایی زندانی شده توسط ایران.	 

بخش یازدهم: استثنائات مربوط به امنیت ملی و کمک بشردوستانه؛ قاعدۀ تفسیر این 	 
قانون.

بخش دوازدهم: اختیارات معافیت ریاست جمهوری.	 
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بخش دوم: تعاریف
در این قانون:

)1( اقدام تروریستی بین المللی: واژۀ »اقدام تروریستی بین المللی« همان معنایی را دارد که 
در بخش 14 »قانون تحریم ایران مصوب 1996« به آن داده شده است.

)2( کمیته های مربوطۀ کنگره: واژۀ »کمیته های مربوطۀ کنگره« همان معنایی را دارد که 
در بخش 14 »قانون تحریم ایران مصوب 1996« به آن داده شده است.

)3( شخص خارجی: واژۀ »شخص خارجی« یعنی هر کسی که شهروند ایاالت متحده 
نیست.

که شهروند ایران بوده  )4( شخص ایرانی: واژۀ »شخص ایرانی« یعنی: )الف( فردی 
که بنا به قانون ایران تأسیس شده یا مشمول قلمرو  یا ملیت ایرانی دارد؛ )ب( نهادی 

حکومت ایران است.

)5( سپاه پاسداران: به معنای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران است.

گاهانه« همان معنایی را دارد که در بخش 14 »قانون تحریم ایران  گاهانه: واژۀ »آ )6( آ
مصوب 1996« به آن داده شده است.

)7( شخص به معنای فرد یا نهاد است.

)8( شخص آمریکایی: شخص آمریکایی یعنی: )الف( شهروند ایاالت متحده یا شخص 
خارجی که به صورت قانونی اقامت دائم ایاالت متحده را دارد؛ یا )ب( نهادی که بنا به 
قوانین ایاالت متحده یا هر یک از قلمروهای ذیل ایاالت متحده تشکیل شده است، که 

شعبه های خارجی چنین نهادی را هم شامل می شود.
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بخش سوم: استراتژی منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای متعارف و 
غیرمتقارن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا.

کثر تا 180 روز پس از تصویب این قانون، و هر دو سال  کلی، حدا الف( به طور 
یک بار پس از آن، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه داری و مدیر اطالعات ملی باید 
مشترکًا یک استراتژی برای مقابله با فعالیت ها و تهدیدهای متعارف و غیرمتقارن ایران 
که مستقیمًا ایاالت متحده و متحدان کلیدی اش در خاورمیانه، شمال آفریقا و ماورای این 

نواحی را تهدید می کنند، تدوین و تسلیم نمایند.

)ب( عناصر: استراتژی ای که زیربخش )الف( مشخص کرده است حداقل باید 
شامل این موارد باشد:

بلندمدت  و  کوتاه مدت  ابزارهای  و  برنامه ها  اهداف،  از  جمع بندی  یک   )1(
ایاالت متحده برای مقابله با فعالیت های بی ثباتی ساز ایران، از جمله شناسایی 
کشورهایی که در هدف مقابله با فعالیت های بی ثباتی ساز ایران با آمریکا شریکند؛

)2( یک جمع بندی از قابلیت ها و سهم های هر یک از کشورها در تالش مشترک 
برای مقابله با فعالیت های بی ثباتی ساز ایران، و یک جمع بندی از اقدامات یا 

سهم های دیگری که هر کشور برای کمک بیشتر می تواند انجام دهد؛

)3( یک ارزیابی از قابلیت های نظامی متعارف ایران و یک ارزیابی از برنامه های 
و  توسعه  کسب،  جمله  از  متعارفش،  نظامی  قابلیت های  ارتقاء  برای  ایران 
هوانوردی  وسایل  کروز،  و  بالستیک  موشک های  قابلیت های  به کارگیری 
بی سرنشین، و قابلیت های دریایی هم در حوزۀ تهاجمی و هم در حوزۀ جلوگیری 

از دسترسی ]دیگران به نواحی دریایی[؛
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)4( یک ارزیابی از قابلیت های تسلیحاتی شیمیایی و بیولوژیک ایران و یک 
ارزیابی از برنامه های ایران برای ارتقاء قابلیت های شیمیایی یا بیولوژیکش؛

)5( یک ارزیابی از فعالیت های غیرمتقارن ایران در منطقه، شامل این موارد:

A. میزان، قابلیت ها و فعالیت های سپاه پاسداران، از جمله نیروی قدس؛

B. میزان، قابلیت ها و فعالیت های عملیات های سایبری ایران؛

و  مرگ بار  تجهیزات  مالی،  پشتیبانی  جمله  از  حمایت،  مقدار  و  انواع   .C
گروه های ویژه در عراق،  که به حزب اهلل، حماس،  تجهیزات غیرمرگ بار، 
رژیم بشار اسد در سوریه، جنگجویان حوثی در یمن، و دیگر گروه های خشن 

در سرتاسر خاورمیانه می دهد؛ و،

از  استفاده اش  و  ایران  اطالع رسانی  عملیات های  اهداف  و  دامنه   .D
پروپاگاندا(؛

)6( یک جمع بندی از اقدامات ایاالت متحده، خواه یک جانبه یا با همکاری 
حکومت های بیگانه، برای مقابله با فعالیت های بی ثباتی ساز ایران، شامل این 

موارد:

گروه هایی  که برای  A. ممانعت از محموله های تسلیحاتی مرگ بار ایران 
ارسال می شوند که بنا به بخش 219 از »قانون مهاجرت و ملیت« به عنوان 

سازمان تروریستی خارجی مشخص شده اند؛

B. مداخلۀ ایران در خطوط کشتی رانی تجاری بین المللی؛

مشروع  حکومت های  براندازی  یا  تضعیف  برای  ایران  تالش های   .C



اندیشکده راهربدی تبیین|قانون مقابله با فعالیت های بی ثبات ساز ایران 2017/ 10

بین المللی در منطقۀ خاورمیانه؛ و،

D. حمایت ایران از رژیم بشار اسد در سوریه، از جمله: i. مساعدت مالی، 
تجهیزات نظامی و پرسنل، و دیگر پشتیبانی ها از این رژیم، ii. حمایت و 
هدایت دیگر بازیگران مسلح که سوری یا ایرانی نیستند و از جانب این رژیم 

عمل می کنند(.

که در زیربخش )الف( مشخص شده است  )پ( فرم استراتژی: استراتژی ای 
پیوست های  می تواند  اما  شود  تسلیم  غیرطبقه بندی شده  صورت  به  باید 

طبقه بندی شده داشته باشد.

کنش به برنامۀ موشکی ایران بخش چهارم: تحمیل تحریم های اضافه در وا

)الف( به طور کلی، رییس جمهور باید تحریم های مندرج در زیربخش )ب( را بر 
هر شخصی تحمیل کند که به نظر رییس جمهور، در تاریخ تصویب این قانون یا پس از 

آن:

که بالقوه یا بالفعل کمک اصولی به فعالیت های  )1( درگیر فعالیتی شده است 
حکومت ایران در زمینۀ برنامۀ موشک بالستیک می کند، یا به هر برنامۀ دیگری 
پرتاب  و  حمل  به  قادر  سیستم های  نگهداری  یا  به کارگیری  توسعه،  برای 
کسب، مالکیت،  کشتار جمعی، از جمله هرگونه تالش برای تولید،  سالح های 

توسعه، حمل ونقل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت هایی؛

گراف )1( به آن اشاره شده است؛ )2( نهاد جانشیِن شخصی است که در پارا

)3( مالک یا کنترل کننده، تحت تملک یا کنترل، یا تحت تملک یا کنترِل مشترک 
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گراف )1( به آن اشاره شده است؛ شخصی باشد که در پارا

گراف های )1(، )2( یا )3( اشاره شده است  )4( برای یا از جانب شخصی که در پارا
عمل کند؛ یا،

گاهانه  گراف های )1(، )2(، )3( یا )4( اشاره شده است آ )5( به شخصی که در پارا
کاال یا خدماتی برای پشتیبانی از او،  کمک مالی، تجهیزاتی، فناورانه یا ... و یا 

بدهد.

)ب( تحریم های مندرج: تحریم های مندرج در این زیربخش از این قرارند:

)1( بلوکه کردن دارایی ها: رییس جمهور باید حسب »قانون اختیارات اقتصادی 
اضطراری بین المللی« همۀ تراکنش های دارایی ها و منافع دارایی های شخصی 
کند به شرط آنکه این دارایی و منافع  که مشمول بخش )الف( است را بلوکه 
دارایی در ایاالت متحده باشند، وارد ایاالت متحده شوند، یا تحت مالکیت یا 

کنترل یک شخص آمریکایی قرار داشته یا قرار بگیرند.

که مشمول زیربخش  )2( ممنوعیت از حضور در ایاالت متحده: هر شخصی 
)الف( بوده و خارجی است، وزارت خارجه نباید به او ویزا بدهد و وزیر امنیت 

داخلی باید او را از ایاالت متحده بیرون نگه دارد.

)پ( جریمه ها: شخصی که زیربخش )ب()1( یا هر قانون، مجوز یا دستوری که 
برای اجرای آن زیربخش صادر شده است را نقض کند، تالش برای نقض آن کند، برای 
نقض آن توطئه چینی کند یا سبب نقض آن شود، به تناسب میزانی که شخص مرتکب 
عمل غیرقانونی حسب زیربخش )الف( از این بخش شده است، مشمول جریمه های 
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اقتصادی  اختیارات  »قانون  از  بخش 206  از  )پ(  و  )ب(  زیربخش های  در  مندرج 
اضطراری بین المللی« می شود.

)ت( گزارش کمک به برنامۀ موشک های بالستیک ایران:

کثر تا 90 روز پس از تاریخ تصویب این قانون، و هر 180 روز  )1( به طور کلی، حدا
گزارش در توضیح اشخاص مشمول  یک بار پس از آن، رییس جمهور باید یک 

موارد زیر تسلیم کمیته های مربوطۀ کنگره کند:

گراف 2، هرگونه فعالیتی انجام  A. شخصی که در بازۀ مشخص شده در پارا
داده است که بالقوه یا بالفعل کمک اصولی به فعالیت های حکومت ایران 
برنامۀ دیگری برای  یا به هر  بالستیک می کند،  برنامۀ موشک  در زمینۀ 
توسعه، به کارگیری یا نگهداری سیستم های قادر به حمل و پرتاب سالح های 
کشتار جمعی، از جمله هرگونه تالش برای تولید، کسب، مالکیت، توسعه، 

حمل ونقل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت هایی؛

گراف A به آن اشاره شده است؛ B. نهاد جانشیِن شخصی است که در زیرپارا

کنترِل  کنترل، یا تحت تملک یا  کنترل کننده، تحت تملک یا  C. مالک یا 
گراف A به آن اشاره شده است؛ مشترک شخصی باشد که در زیرپارا

گراف های A، B یا C اشاره شده  که در زیرپارا D. برای یا از جانب شخصی 
است عمل کند؛ یا،

گراف )2(، به  E. بدانیم یا باور داشته باشیم که در مدت مشخص شده در پارا
گاهانه کمک  گراف های A، B، C یا D اشاره شده است آ شخصی که در زیرپارا
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مالی، تجهیزاتی، فناورانه یا ... و یا کاال یا خدماتی برای پشتیبانی از او، بدهد.

گراف عبارت است از: )2( بازۀ مشخص شده: بازۀ مشخص شده در این پارا

گراف )1(، بازه از 14 جوالی 2015  A. در مورد گزارش اوِل تسلیم شده بنا به پارا
آغاز و در تاریخ تسلیم گزارش خاتمه می یابد؛ و،

B. در مورد گزارش های متعاقب بعدی، بازۀ 180 روزۀ پیش از تسلیم گزارش.

گراف )1( مشخص شده است باید به صورت  )3( ُفرم گزارش: هر گزارشی که در پارا
غیرطبقه بندی شده تسلیم شود اما می تواند پیوست های طبقه بندی شده داشته 

باشد.

بخش پنجم: تحمیل تحریم های مربوط به تروریسم بر سپاه پاسداران

)الف( یافته ها: کنگره موارد زیر را کشف کرده و یافته است:

اجرایی 13382«  »فرمان  به  مربوط  پاسداران مشمول تحریم های  )1( سپاه 
)مرتبط با بلوکه کردن دارایی های اشاعه دهندگان سیستم های پرتاب تسلیحات 
کشتار جمعی و حامیان شان(، »قانون جمع تحریم ها، پاسخ گویی و سرمایه ُزدایی 
ایران مصوب 2010«، »فرمان اجرایی 13553« )مرتبط با بلوکه کردن دارایی های 
ایران( و  اشخاص خاص مرتبط با نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت 
کردن داریی و تعلیق ورود به ایاالت  »فرمان اجرایی 13606« )مرتبط با بلوکه 
متحده برای اشخاص خاص مرتبط با نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت 

ایران و سوریه از طریق فناوری اطالعات( می شود.
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)2( نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران )که در این بخش با عنوان 
نیروی قدس یاد می شود( بازوی اصلی حکومت ایران برای اجرای سیاست هایش 
در حمایت از گروه های تروریستی و شورشی است. نیروی قدس کمک تجهیزاتی، 
تدارکاتی، آموزشی و مالی به ستیزه جویان و عناصر تروریستی در سرتاسر خاورمیانه 
کتبر 2007 به خاطرحمایتش از تروریسم توسط  و جنوب آسیا می دهد، و در ا
وزارت خزانه داری برای تحمیل تحریم های مربوط به »فرمان اجرایی 13224« 
کردن دارایی ها و ممنوعیت تراکنش با  مشخص شده است )مرتبط با بلوکه 
اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده اند، تهدید به ارتکاب چنین اعمالی 

می کنند یا از آنها پشتیبانی می نمایند(.

)3( سپاه پاسداران )نه فقط نیروی قدس( مسؤول پیاده سازی برنامۀ بین المللی 
ایران در جهت فعالیت های بی ثباتی ساز، حمایت از اقدامات تروریستی بین المللی، 

و برنامۀ موشک های بالستیک است.

که 90 روز پس از تاریخ تصویب این قانون است،  کلی، از تاریخی  )ب( به طور 
رییس جمهور باید تحریم های مندرج در زیربخش )پ( را بر سپاه پاسداران انقالب 
که مسؤول، عامل یا وابسته به سپاه پاسداران هستند،  اسالمی و اشخاص خارجی ای 

تحمیل کند.

)پ( تحریم های مندرج: تحریم های مندرج در این زیربخش، تحریم هایی 
هستند که بر اشخاص خارجی مشمول »فرمان اجرایی 13224« )مرتبط با بلوکه کردن 
دارایی ها و ممنوعیت تراکنش با اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده اند، تهدید 

به ارتکاب چنین اعمالی می کنند یا از آنها پشتیبانی می نمایند( ِاعمال می شوند.
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بخش ششم: تحمیل تحریم های اضافه بر افراد مسؤول نقض حقوق بشر

کثر تا 90 روز پس از تاریخ تصویب این قانون، و پس از آن  )الف( به طور کلی، حدا
هر سال یک بار، وزارت خارجه باید فهرست هر شخصی که وزارت خانه بر اساس شواهد 
معتبر نتیجه می گیرد مشمول موارد ذیل است را به کمیته های مربوطۀ کنگره تسلیم 

نماید:

)1( مسؤول کشتار غیرقانونی، شکنجه یا دیگر نقض های فاحش حقوق بشری 
که در جهان به رسمیت شناخته شده است، علیه افراد داخل ایران که می خواهند:

A. فعالیت غیرقانونی اجراشده توسط مسؤوالن حکومت ایران را افشاء کنند؛ 
یا،

که در جهان به رسمیت شناخته شده است )از  B. حقوق بشر و آزادیهایی 
قبیل آزادی دین، بیان، تشکیل گروه، اجتماع، و حق برخورداری از محاکمۀ 

منصفانه و انتخابات دموکراتیک( را کسب، ِاعمال، دفاع یا ترویج کنند؛

)2( و به عنوان عامل یا از جانب یک شخص خارجی در مسأله ای که مشمول 
گراف )1( می شود عمل کرده است. پارا

)ب( تحریم های مندرج:

اقتصادی  اختیارات  »قانون  حسب  می تواند  رییس جمهور  کلی،  طور  به   )1(
اضطراری بین المللی« همۀ تراکنش های دارایی ها و منافع دارایی های شخصی 
کند به شرط آنکه این  که در فهرست مرتبط با زیربخش )الف( است را بلوکه 
دارایی و منافع دارایی در ایاالت متحده باشند، وارد ایاالت متحده شوند، یا تحت 

مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی قرار داشته یا قرار بگیرند.
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گراف )1( یا هر قانون، مجوز یا دستوری که برای  )2( جریمه ها: شخصی که پارا
کند،  کند، تالش برای نقض آن  اجرای آن زیربخش صادر شده است را نقض 
که  کند یا سبب نقض آن شود، به تناسب میزانی  برای نقض آن توطئه چینی 
شخص مرتکب عمل غیرقانونی حسب زیربخش )الف( از این بخش شده 
است، مشمول جریمه های مندرج در زیربخش های )ب( و )پ( از بخش 206 از 

»قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی« می شود.

بخش هفتم: ِاعمال تحریم های تسلیحاتی.
)الف( به طور کلی، به استثناء مواردی که در زیربخش )ت( مشخص شده اند، 
رییس جمهور باید تحریم های مندرج در زیربخش )ب( را برای هر شخصی تحمیل کند 

که:

)1( درگیر فعالیتی شود که کمک عمده ای به تأمین، فروش یا انتقال مستقیم 
کند: تانک های جنگی، خودروهای زرهی  اقالم زیر از/به ایران یا به نفع ایران 
جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک ها یا سامانه های موشکی، 
بنا به تعریف »ثبت سالح های متعارف سازمان ملل متحد«، یا اقالم مربوطه از 

جمله قطعات یدکی؛ یا،

یا  خدمات  دیگر  مشاوره،  مالی،  خدمات  یا  منابع  فنی،  آموزش  هرگونه   )2(
کمک های مربوط به تأمین، فروش، انتقال، ساخت، نگهداری یا استفاده از 

گراف )1( را به ایران ارائه دهد. سالح ها و اقالم مربوطۀ مندرج در پارا
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)ب( تحریم های مندرج

)1( بلوکه کردن دارایی ها: رییس جمهور باید حسب »قانون اختیارات اقتصادی 
اضطراری بین المللی« همۀ تراکنش های دارایی ها و منافع دارایی های شخصی 
که مشمول زیربخش )الف( است را بلوکه کند به شرط آنکه این دارایی و منافع 
دارایی در ایاالت متحده باشند، وارد ایاالت متحده شوند، یا تحت مالکیت یا 

کنترل یک شخص آمریکایی قرار داشته یا قرار بگیرند.

که مشمول زیربخش  )2( ممنوعیت از حضور در ایاالت متحده: هر شخصی 
)الف( بوده و خارجی است، وزارت خارجه نباید به او ویزا بدهد و وزیر امنیت 

میهنی باید او را از ایاالت متحده بیرون نگه دارد.

)پ( جریمه ها: شخصی که زیربخش )ب()1( یا هر قانون، مجوز یا دستوری که 
برای اجرای آن زیربخش صادر شده است را نقض کند، تالش برای نقض آن کند، برای 
نقض آن توطئه چینی کند یا سبب نقض آن شود، به تناسب میزانی که شخص مرتکب 
عمل غیرقانونی حسب زیربخش )الف( از این بخش شده است، مشمول جریمه های 
اقتصادی  اختیارات  »قانون  از  بخش 206  از  )پ(  و  )ب(  زیربخش های  در  مندرج 

اضطراری بین المللی« می شود.

)ت( استثناء: رییس جمهور موظف نیست تحریم های زیربخش )الف( را بر 
فردی که درگیر فعالیت های مندرج در آن زیربخش شده است تحمیل کند به شرط آنکه 

رییس جمهور به کمیته های مربوطۀ کنگره گواهی دهد که:

)1( اجازه دادن برای انجام آن فعالیت در جهت منفعت ملی ایاالت متحده است؛
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)2( ایران دیگر تهدید مهمی علیه امنیت ملی ایاالت متحده و متحدان ایاالت 
متحده نیست؛ و،

)3( حکومت ایران، ارائۀ پشتیبانی عملیاتی یا مالی برای اقدامات تروریستی 
که یک حامی دولتی  کرده است و دیگر شرایط آن را ندارد  بین المللی را متوقف 

تروریسم نامیده شود.

)ث( تعریف حامی دولتی تروریسم: در این بخش، واژۀ »حامی دولتی تروریسم« 
یعنی کشوری که حکومتش، به تشخیص وزارت خارجه، تصمیم گرفته است حکومتی 

باشد که مکررًا از اقدامات تروریستی بین المللی پشتیبانی کند، حسب این موارد:

)1( بخش 6)A()1()j( از »قانون ادارۀ صادرات مصوب 1979« )که بنا به »قانون 
اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی« همچنان نافذ است(؛

)2( بخش 620A)a( از »قانون مساعدت خارجی مصوب 1961«؛

)3( بخش 40)d( از »قانون کنترل صادرات اسلحه«؛ یا،

)4( هرگونه مفاد قانونی دیگر.
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بخش هشتم: تداوم مؤثر تحریم ها به خاطر حمایت ایران از تروریسم

)الف( به طور کلی، تحریم های ایاالت متحده که بنا به »فرمان اجرای 13382« 
)مرتبط با بلوکه کردن دارایی های اشاعه دهندگان سیستم های پرتاب تسلیحات کشتار 
کردن دارایی ها و  جمعی و حامیان شان( یا »فرمان اجرایی 13224« )مرتبط با بلوکه 
ممنوعیت تراکنش با اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده اند، تهدید به ارتکاب 
چنین اعمالی می کنند یا از آنها پشتیبانی می نمایند( بر شخصی تحمیل شده اند، و 
تحریم هایی که در نتیجۀ فعالیت های مندرج در زیربخش )ب( تحمیل شده اند که از روز 
قبل از تاریخ تصویب این قانون نافذند، تا تاریخ 90 روز پس از آنکه رییس جمهور گواهی 
مندرج در زیربخش )پ( را دربارۀ آن شخص به کمیته های مربوطۀ کنگره بدهد، نافذ 

خواهند بود.

)ب( فعالیت های مندرج: فعالیت مندرج در این زیربخش عبارت است از:

)1( هر فعالیتی که کمک مهمی به فعالیت های حکومت ایران در زمینۀ برنامۀ 
موشک های بالستیک اش بکند؛ یا،

)2( حمایت حکومت ایران از اقدامات تروریستی بین المللی.

)پ( گواهی.

گواهی مبنی بر آنکه  گواهی مندرج در این بخش یعنی یک  کلی،  )1( به طور 
شخصی که بنا به »فرمان اجرایی 13382« یا »فرمان اجرایی 13224« مشمول 
از  هیچ یک  از  گواهی،  صدور  به  منتهی  سه ماهۀ  بازۀ  در  است،  شده  تحریم 
فعالیت های مندرج در زیربخش )ب( پشتیبانی نکرده یا به هیچ صورتی تسهیل گر 
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یا درگیر این فعالیت ها نبوده است.

)2( تسلیم به کنگره.

گراف )1( را به صورت  A. به طور کلی، رییس جمهور باید گواهی مندرج در پارا
کمیته های  گواهی، به  مکتوب و شامل یک توضیح مفصل برای صدور 

مربوطۀ کنگره تسلیم کند.

صورت  به  باید   )1( گراف  پارا در  مندرج  گواهی  گواهی:  ُفرم   .B
غیرطبقه بندی شده تسلیم شود اما می تواند پیوست های طبقه بندی شده 

داشته باشد.

گر تحریم های علیه یک شخص بنا به این بخش تعلیق  )ت( تحریم دوباره: ا
شوند، در صورتی که رییس جمهور تعیین کند که آن شخص دوباره هریک از فعالیت های 

مندرج در زیربخش )ب( را از سر گرفته است، تحریم ها دوباره ِاعمال می شوند.

بخش نهم: گزارش دربارۀ هماهنگی میان ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا

کثر تا 90 روز پس از تاریخ تصویب این قانون، و هر 180  )الف( به طور کلی، حدا
روز یک بار پس از آن، رییس جمهور باید یک گزارش شامل موارد زیر تسلیم کمیته های 

مربوطۀ کنگره کند:

)1( توضیحی از هر مورد، در بازۀ مندرج در زیربخش )ب(، که:

A. در آن مورد، ایاالت متحده تحریم هایی علیه یک شخص تحمیل کرده 
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است که علتش این موارد بوده است: فعالیت های مرتبط با اشاعۀ تسلیحات 
آن  )کمک  تسلیحاتی  چنین  برای  پرتابی  سیستم های  یا  جمعی  کشتار 
شخص به ایران یا انجام آن توسط ایران(، پشتیبانی از اقدامات تروریستی 
بین المللی توسط ایران، یا نقض حقوق بشر در ایران، که در آنها اتحادیۀ اروپا 

تحریم های متناظری وضع نکرده است؛ و،

B. در آن مورد، اتحادیۀ اروپا تحریم هایی علیه یک شخص تحمیل کرده 
است که علتش این موارد بوده است: فعالیت های مرتبط با اشاعۀ تسلیحات 
آن  )کمک  تسلیحاتی  چنین  برای  پرتابی  سیستم های  یا  جمعی  کشتار 
شخص به ایران یا انجام آن توسط ایران(، پشتیبانی از اقدامات تروریستی 
بین المللی توسط ایران، یا نقض حقوق بشر در ایران، که در آنها ایاالت متحده 

تحریم های متناظری وضع نکرده است

)2( توضیح دلیل هرگونه ناهمخوانی میان تحریم های تحمیل شده توسط 
حسب  متحده  ایاالت  توسط  تحمیل شده  تحریم های  و  اروپا  اتحادیۀ 

گراف )1(. گراف های A و B از پارا زیرپارا

)ب( بازۀ مندرج: بازۀ مندرج در این زیربخش عبارت است از:

که بنا به زیربخش )الف( تسلیم می شود، بازۀ آن از 1  گزارش اول  )1( در مورد 
سپتامبر 2009 آغاز و در تاریخ تسلیم گزارش خاتمه می یابد؛ و،

)2( در مورد گزارش های متعاقب بعدی، بازۀ 180 روزۀ منتهی به تسلیم گزارش.
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)پ( ُفرم گزارش: هر گزارشی که در زیربخش )الف( مشخص شده است باید به 
صورت غیرطبقه بندی شده تسلیم شود اما می تواند پیوست های طبقه بندی شده داشته 

باشد.

بخش دهم: گزارش دربارۀ شهروندان آمریکایی زندانی شده توسط ایران

کثر تا 90 روز پس از تاریخ تصویب این قانون، و هر 180 روز  )الف( به طور کلی، حدا
یک بار پس از آن، رییس جمهور باید یک گزارش تسلیم کمیته های مربوطۀ کنگره کند 
که وضعیت شهروندان آمریکایی )از جمله شهروندان آمریکایی که شهروندان کشورهای 
دیگر هستند( که توسط ایران یا گروه های تحت حمایت ایران زندانی شده اند را توضیح 

دهد، و شامل این موارد باشد:

)1( اطالعات مربوط به هریک از مسؤوالن حکومت ایران که به هر صورت درگیر 
این زندانی کردن ها بوده اند؛ و،

)2( یک جمع بندی از تالش هایی که حکومت ایاالت متحده کرده است تا آزادی 
سریع آن شهروندان آمریکایی را تأمین کند.

)ب( ُفرم گزارش: هر گزارشی که در زیربخش )الف( مشخص شده است باید به 
صورت غیرطبقه بندی شده تسلیم شود اما می تواند پیوست های طبقه بندی شده داشته 

باشد.
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بخش یازدهم: استثنائات مربوط به امنیت ملی و کمک بشردوستانه؛ 
قاعدۀ تفسیر این قانون

)الف( به طور کلی، فعالیت های زیر از تحریم های ذیل بخش های 4، 5، 6 و 7 
مستثنی هستند:

)1( هر فعالیتی که مشمول شرایط گزارش دهی حسب سرفصل پنجم از »قانون 
امنیت ملی مصوب 1947« باشد، یا مشمول هرگونه فعالیت های اطالعاتی مجاز 

ایاالت متحده باشد.

گر پذیرش او جهت تبعیت از  )2( پذیرش هر شخص خارجی به ایاالت متحده، ا
تعهدات ایاالت متحده حسب »توافق مابین سازمان ملل متحد و ایاالت متحده 
دربارۀ مقرهای سازمان ملل متحد« )که در 26 ژوئن 1947 در ِلیک ساکِسس 
امضاء شد و در 21 نوامبر 1947 اجرایی شد(، یا بنا به »کنوانسیون روابط کنسولی« 
که در 19 مارس 1967 اجرایی شد(،  )تصویب شده در وین در 24 آوریل 1963 

ضروری باشد.

)3( اجرا یا تسهیل حمل ونقل برای فروش کاالهای کشاورزی، غذا، دارو یا دیگر 
دستگاه های پزشکی به ایران یا برای تأمین کمک های بشردوستانه به مردم 
ایران، از جمله اجرای تراکنش مالی مربوط به کمک بشردوستانه یا برای مقاصد 
بشردوستانه، حمل ونقل کاال یا خدماتی که برای اجرای عملیات های مربوط به 
کمک بشردوستانه یا برای مقاصد بشردوستانه ضروری اند، و تماِس صرفًا اتفاقی 
که  کمک بشردوستانه یا برای مقاصد بشردوستانه با افرادی  در جریان تأمین 
که مشمول تحریم های این قانون  کنترل یک شخص خارجی هستند  تحت 

است. 
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)ب( تعاریف: در این بخش،

که در  کشاورزی« همان معنایی را دارد  کشاورزی: واژۀ »کاالهای  کاالهای   )1(
بخش 102 از »قانون تجارت کشاورزی مصوب 1978« برای آن ارائه شده است.

)2( دستگاه های پزشکی: واژۀ »دستگاه های پزشکی« همان معنایی را دارد که 
برای واژۀ »دستگاه« در بخش 201 از »قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی جات« ارائه 

شده است.

که برای واژۀ »دارو« در بخش 201 از  )3( دارو: واژۀ »دارو« همان معنایی را دارد 
»قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی جات« ارائه شده است.

)پ( قاعدۀ تفسیر این قانون: هیچ بخشی از این قانون نباید به نحوی تفسیر 
شود که اختیارات رییس جمهور در تعیین اشخاص برای تحمیل تحریم های مرتبط با 

»قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی« را محدود کند.

بخش دوازدهم: اختیارات معافیت ریاست جمهوری
)الف( اختیار صدور ُمعافیت به صورت مورد به مورد:

کلی، رییس جمهور می توانند به صورت مورد به مورد و برای بازۀ  )1( به طور 
کثر 180 روز، ُمعافیتی برای الزامات ذیل بخش های 4، 5، 6، 7 یا 8 در  حدا
کند، و می تواند تداوم  تحمیل یا حفظ تحریم های روی یک شخص صادر 
تحمیل این تحریم ها را ُمعاف کند، که این کار حداقل 30 روز پس از آن خواهد 
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کمیته های مربوطۀ  که رییس جمهور به این جمع بندی رسیده و آن را به  بود 
کنگره گزارش دهد که ُمعافیت چنین تحریم هایی برای منافع امنیت ملی ایاالت 

متحده حیاتی است.

)2( تجدید ُمعافیت ها: رییس جمهور می تواند به صورت مورد به مورد، ُمعافیت 
کثر 180 روزه تجدید کند، که  گراف )1( را برای یک بازۀ اضافۀ حدا صادره ذیل پارا
کار در صورتی انجام می شود که حداقل 15 روز پیش از انقضاء آن معافیت  این 
گراف )1( رسیده و آن را  قبلی، رییس جمهور به جمع بندی گزارش مندرج در پارا

به کمیته های مربوطۀ کنگره گزارش دهد.

گراف )2( داده شده است  که ذیل پارا )3( تجدیدهای متوالی: اختیار تجدید 
کثر 180 روز هستند استفاده شود،  می تواند برای بازه های متوالی که هریک حدا
گراف )2( تبعیت کرده و گزارش  به شرط آنکه رییس جمهور از رویۀ مندرج در پارا

گراف )1( را برای هر بار تجدید تسلیم نماید. مندرج در پارا

)ب( محتوای گزارش های معافیت: هر گزارشی که ذیل زیربخش )الف( مربوط 
به ُمعافیت یک تحریِم مربوط به بخش 4، 5، 6، 7 یا 8 بر یک شخص، یا تجدید 

معافیت، تسلیم می شود باید حاوی این موارد باشد:

)1( یک توضیح منطقی مشخص و با جزئیات که چرا به این جمع بندی رسیده 
است که معافیت برای منافع امنیت ملی ایاالت متحده حیاتی است؛

)2( یک توضیح از فعالیتی که به تحریم شدن شخص منجر شده؛

که ایاالت متحده انجام داده است تا همکاری  )3( توضیح دربارۀ تالش هایی 
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حکومت هایی را جلب کند که قلمرو اصلی قضایی مربوط به آن شخص یا محل 
گراف )2( هستند، که این همکاری برای خاتمه یا  انجام فعالیت مندرج در پارا

)حسب مورد( تنبیه و جریمۀ آن فعالیت است؛ و،

گراف )2( در کمک به توانایی  )4( یک ارزیابی از اهمیت فعالیت مندرج در پارا
توسعۀ  متحده،  ایاالت  متحدان  یا  متحده  ایاالت  منافع  تهدید  برای  ایران 
اقدامات  از  پشتیبانی  جمعی،  کشتار  تسلیحات  پرتاب  به  قادر  سامانه های 

تروریستی بین المللی، یا نقض حقوق بشِر هر شخصی در ایران.

گر رییس جمهور گزارشی ذیل زیربخش )الف( برای  )پ( اثر گزارش بر معافیت: ا
معافیت از تحریم یا تجدید معافیت از تحریِم یک شخص بر اساس بخش 4، 5، 6، 7 یا 
8 تسلیم کند، رییس جمهور ملزم نخواهد بود که در بازۀ 30 روز مندرج در زیربخش )الف( 
گزارش، تحمیل یا  تحریم های ذیل بخش 4، 5، 6، 7 یا 8 را بر آن شخص مندرج در 

حفظ کند.
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