
 

 

Legea acțiunii reciproce ca urmare a desemnării de către Statele Unite a IRGC ca 

organizație teroristă 

 

1. Ca acțiune reciprocă împotriva alegerii sau măsurii Statelor Unite prin care este slăbită 

pacea și stabilitatea regional și internațională și ca urmare a faptului că regimul Statelor 

Unite a desemnat Corpul Gărzii Revoluției Islamice (IRGC) ca organizație teroristă, care 

este unul dintre pilonii apărării suveranității Iranului în baza al 150-lea principiu al 

Constituției, toate forțele și personalul Pentagonului, incluzând Comandamentul Central 

al Statelor Unite sunt puși pe lista neagră ca teroriști și orice ajutor financiar, de 

informații, tehnic, pregătire, servicii sau sprijin oferit acestora este considerat act de 

cooperare în activitatea teroristă. 

2. Guvernul Iranian este obligat să ia acțiuni reciproce și ferme în baza acestei 

reglementară și în baza ordonanțelor secretarului Consiliului Suprem de Securitate 

Națională (SNSC) împotriva măsurilor teroriste care pun în pericol interesele Iranului.  

3. Guvernul Iranian și forțele armte sunt obligate să reacționeze în timp util într-o 

modalitate prin care forțele americane nu pot profita de nicio putere și facilități împotriva 

intereselor Iranului.  

4. Statul Major al Forțelor Armate în cooperare cu Ministerul de Informații, luând în 

considerare informațiile IRGC, este obligat să anunțe lista tuturor membrilor 

Pentagonului, companiilor și instituțiilor affiliate care au fost implicate în asasinarea 

Generalului Locotenent Comandat al Forței Quds a IRGC Qasem Suleimani, ale 

Comandamentului Central al Statelor Unite și ale tuturor instituțiilor sale afiliate. 

Justiția iraniană trebuie să creeze un mecanism în următoarele trei luni în baza cărora sunt 

desemnate ca organizații teroriste.  

5. Guvernul iranian este obligat să sprijine toți indivizii și toate entitățile care cooperează 

cu IRGC și care sunt afectate. 

6. Ministrul iranian al Afacerilor Externe, în cooperare cu alte sisteme, este obligat să 

depună eforturile pentru a beneficia de capacitățile legale, politice și de apărare 

diplomatică pentru a închide bazele Statelor Unite din regiune și pentru a pune capăt 

oricărei asistențe financiare, de echipament sau instalații oferite de țările din regiune.  

7. Toate țările care sprijină desemnarea de către Statele Unite a IRGC ca organizație 

teroristă vor fi incluse în această lege de reciprocitate.  



 

 

8. Toți indivizii și entitățile care urmează decizia Statelor Unite, acționează și previn 

oferirea de servicii IRGC și indivizilor și entităților afiliate în baza sancțiunilor 

unilaterale și internaționale vor fi privite ca infracțiuni și vor fi subiectul pedepsei în 

acord cu gradele 5-8 ale dreptului penal iranian. 

9. Guvernul iranian este obligat să depună plângeri în cadrul organismelor internaționale 

împotriva deciziei ilegale a Statelor Unite de a pune pe lista neagră IRGC prin contacte 

bilaterale și multilaterle cu alte țări și în consultare cu organizațiile internaționale, luând 

în considerare toate puterile sale pentru a neutraliza acest act care încalcă suveranitatea 

instituțiilor de aprăare ale Republicii Islamice a Iranului.  

10. Organizația pentru Planificare și Bugetare este obligată să prevadă resursele necesare 

și să le aloce 100% în fiecare an. 

11. Guvernul și toate sitemele incluse în această lege sunt obligate să își prezinte raportul 

în fața Comisiei pentru politică externă și securitate națională din cadrul Parlamentului 

Islamic al Iranului la fiecare patru luni. 

12. Ministerul de Informații și alte organisme de informații sunt obligate să raporteze 

numele tuturor celor implicați de această lege. 

13. Toate responsabilitățile forțelor armate prevăzute în această lege sunt obligatorii, în 

baza măsurilor luate de comandantul-șef al tuturor forțelor armate.  

14. Guvernul iranian este obligat să aloce 200 de milioane de euro pentru pentru a 

consolida IRGC din Fondul pentru dezvoltare națională.  

15. Această lege devine obligatorie din momentul aprobării. 

 

 


