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روی موج کوتاه

طرحهای حاشیهدار مجلس ادامه دارد؛

توقیف شناورکرهجنوبی توسط
نیروی دریایی سپاه

تکلیف دولت برای نابودی اسرائیل تا !۱۴۲۰

به نظر میرســید نمایندگانی که
با شــعار «نجات اقتصاد ایــران» روی
کرسیهای بهارستان نشستند ،بعد از
طرحهاییمانند«اصالحقانونانتخابات
ریاســت جمهوری» ،چــاره و عالجی
برای نجات وضعیت معیشــتی مردم
بیندیشند،اماآقایانطرحتازهدیگریرا
ترتیبدادهاند؛طرحیکهبرایچندمین
بار منجر به شگفتی ناظران شد؛ چراکه
دولت را مکلف میکند تا  20سال دیگر
اســرائیل را از بین ببرد یا بــه عبارتی از
میانبردارد!
این طرح همان طــرح  16مادهای
«اقداممتقابلایران»دربرابرترورسردار
قاسمسلیمانیاستکههفتهپیشاعالم
وصول شد و اکنون جزئیات آن منتشر
شدهاست.
ماده یک آن بســیار مفصل و مربوط
به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه
اســت که به بخشهایی از آن اشــاره
میکنیــم .در بند یک این مــاده آمده
است« :جمهوری اســامی ایران با هر
کشوری که تروریستهای فوق را مجبور
بهخروجکنددرصورتدرخواستدولت
میزبان و حصول توافق بر ســر هزینهها
آماده همکاری دفاعی حداقل به مدت
 ۵سال در محدوده قوانین خود خواهد
بود .وزیر امور خارجه موظف اســت این
تعهدرارسمابهگزارشدولتهایمیزبان
برساند».
در بند دو ،مسئولیت اقدامات نظامی
 اطالعاتی آمریکا در کل منطقه غربآسیا علیه جمهوری اســامی ایران به
عهده کشور میزبان نیروهای آمریکایی
گذاشته شده و همکاری با آمریکا نیز به

مثابه «مشارکت در عمل تروریستی»
تلقیشدهاست.
در ادامه وزارت خارجه مکلف شــده
با همــکاری وزارت دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مسلح ،اقدامات مقتضی علیه
کشــور میزبان صورت دهد .البته یک
تبصره اضافه کــرده که «در صورت غیر
قانونــی اعالم کردن حضــور نیروهای
تروریســتی آمریکا توسط دولت کشور
میزبان ،آن کشــور از این ماده مستثنی
است».
اختصاصمنابعمالیبهسپاهقدس
برایکارهایفرهنگی
بند  ،4به نیروهای قدس سپاه اجازه
داده که در راســتای مبارزه با تروریسم،
از محل منابع خود نســبت به پرداخت
جوایزبهافرادیاگروههایکهدربرخوردبا
عواملدخیلدرترورسپهبدشهیدحاج
قاسمسلیمانییااخراجآمریکاازمنطقه
نقشدارنداقدامکند.
تبصرهایذیلاینبند،اضافهکردهکه
«یک درصد از درآمد حاصل از صادرات
بخشدولتیبهعراقپسازوصولبهاین
امراختصاصمییابد».
بند پنج ادامه میدهد ۳۰« :درصد از
ارزش کل کاال به عنوان عوارض گمرکی
به کاالهای وارداتی یا برند وابســته به
کشــور ایاالت متحده آمریــکا اضافه
شــده و در جهت فعالیتهای مردمی
بینالمللی ذیل به نیروهای قدس سپاه
پاسداران انقالب اســامی تخصیص
مییابد :برگزاری جشــنواره ســاالنه
بزرگداشتسردارشهیدقاسمسلیمانی
در کلیه شــاخههای هنــری ،اهدای
جایزه بینالمللی مقاومت و حمایت از

ماده 6دولت را موظف
کرده که کمکهای
انساندوستانه ایران» را
در قالب ارسال کاالهای
اساسی غذایی ،دارویی
و مواد سوختی ،حداقل
هرسهماهیکبارتاانتهای
بحرانانسانییمن
مستقیمابهآنکشور
برساند
آسیبدیدگان از اقدامات آمریکا» بند
شش به مصادیق «جاسوسی» در پی هر
نوع همکاری اتباع ایرانی با دولت ایاالت
متحده میپــردازد و تاکید میکند که
«این قانون شامل انتقال اطالعات و هر
نوع همکاری با موسســات و نهادهایی
که به صورت پوششی زمینه جاسوسی
میکنندنیزمیگردد».
تشکیلاتحادیهپولی
باجبههمقاومت
بند هشــت واردات هرگونــه کاال و
خدمات از مبدا آمریــکا را ممنوع کرده
به جز مواردی که به تشخیص دبیرخانه
شورایعالیامنیتملیاستنادگردد.
بند 9تصریح کرده « :با هدف کاهش
وابســتگی تجارت خارجی کشــور به
دالر ،بانک مرکزی موظف است نسبت
به افزایــش  30درصــدی ذخائر طال
ظرف مدت حداکثر یک ســال از تاریخ
الزماالجراشدناینقانوناقدامنماید».
بند  10بانک مرکزی و وزارت صمت
را موطف به انعقاد پیمانهای دو جانبه و

چند جانبه پولی و ارزی با ۵کشور اصلی
طرف تجارت ایران ظرف مدت حداکثر
یک ســال از تاریخ الزم االجرا شدن این
قانون کرده به گونهای که ســهم تسویه
مالی تجارت خارجی بــا پولهای ملی
حداقلبه ۲۰درصدکلتجارتخارجی
کشورافزایشیابد.
همچنین آنها را موظف به تشــکیل
اتحادیهپولیوتجاریباکشورهایجبهه
مقاومت ظرف مدت دو سال پس از ابالغ
اینقانونکردهاست.
در بنــد  ،11وزارت خارجه موظف
به گســترش تعامــات اقتصــادی با
کشــورهای مختلف خصوصــا چین،
روســیه ،ســوریه ،عراق و ونزوئال شده
است.بند 12نیزبهبانکمرکزیووزارت
اقتصاد ماموریت داده با همکاری وزارت
خارجهیکناحیهپولیتحتسازمانیاز
کشورهایمختلف،بادعوتازکشورهای
محور مقاومت ایجاد کنند .در ادامه نیز
ویژگیهایپولمذکوررابرشمرده؛مثال
اینکهبهسرعتقابلیتنقدیاتبدیلشدن
داشته باشد یا اینکه کشورهای عضو در
میزانتولیداینپول،اختیارتامدارند.
ممنوعیتهایمذاکره
ماده دو هر گونه مذاکره بر ســر توان
تســلیحاتی جمهوری اسالمی ،نقش
جمهوری اســامی ایران در منطقه و
مسائل محور مقاومت را ممنوع و تاکید
کرده که مســئول مربوطه محکوم به
انفصال مادامالعمر از مناصب و خدمات
دولتیاستوهرگونهمذاکرهباآمریکابر
سرهرگونهمسئلهغیرهستهایمشمول
اینمادهخواهدشد.
ماده  3تصریح کــرده« :مادامی که
دولت آمریکا نســبت به خروج از برجام
رســما عذرخواهی نکرده و ترور سردار
قاسم سلیمانی توسط این کشور رسما
محکوم نشده است؛ هر گونه مذاکره دو
یاچندجانبهباحضورآمریکاممنوعبوده
و عامل محکوم به انفصــال مادام العمر
از مناصب و خدمــات دولتی و عمومی
میگردد».
تکالیفدولت
براینابودیاسرائیلتا1420
ماده  ،5دولــت را مکلف بــه ایجاد
ترتیباتی جهت نابــودی رژیم غاصب
صهیونیستی تا سال  ۱۴۲۰کرده است.
این ترتیبات که در ادامه قید شده ،بدین
صورت اســت -۱« :شکست حصر غزه
با ارســال کاالهای اساســی از مبادی
رســمی دریایی به غــزه در مقابل وجه
یا رایگان؛ بــه گونهای کــه درنهایت تا
شــش ماه پس از الزماالجرا شدن این
قانون اولین محموله ،حداقل شــامل

کمکهای مردمی و نهادهای خصوصی
فرستاده شود -۲ .پیگیری ارائه خدمات
و زیرســاختهای رفاهی  -اقتصادی
 امنیتــی جهــت حمایــت از پیادهروی مردمی «حق بازگشــت آوارگان
فلســطینی» و حمایت از توسعه آن در
دیگر مرزهای ســرزمین اشغالی تحت
عناوینی از قبیل «بازگشــت به قدس»
«آزادسازی جوالن» «زیارت قدس» به
صورتساالنهتااینمرزها».
ارسالکمکبهیمن
حداقلهرسهماهیکبار
ماده  6دولــت را موظــف کرده که
کمکهای انساندوستانه ایران» را در
قالب ارســال کاالهای اساسی غذایی،
دارویی و مواد ســوختی ،حداقل هر سه
ماه یکبار تا انتهای بحران انســانی یمن
مستقیمابهآنکشوربرساند؛بهگونهای
که اولین محموله نهایتا تا انتهای سال
 ۱۳۹۹فرستاده شــود ».این ماده ادامه
داده« :منابع این امــر حداقل به صورت
مردمی و همچنین از نهادهای داوطلب
خصوصی داخلی و خارجی تامین شده
و در موعد مقرر به هر مقدار حاصل شد،
فرستاده میشــود .هر گونه ممانعت از
رسیدن این کمکها به مقصد به منزله
مخاصمه با جمهوری اسالمی از طرف
دولتمانعخواهدبود».
ماده  7دربــاره برنامههای فرهنگی
مانند «راهیان نور» و برنامههای مشابه
به ســپاه ماموریت داده و اشاره کرده که
«اولین برنامهها از ســال  ۱۴۰۰شروع
شــده و در طی ۱۰ســال به  ۳میلیون
مخاطبدرسالبرسد».
فراهمآوریزیرساختهای
راهپیماییاربعین
ماده،۸دولترامکلفبهفراهمآوردن
زیرساختهای رفاهی  -افتصادی مورد
نیاز پیادهروی اربعین کــرده و افزوده:
«دولتمیبایستبرنامهاجراییاینماده
را حداکثر تا ۶ماه پس از ابالغ قانون ،طی
الیحهایبهمجلستقدیمکند».
در ماده ،9وزارتخانههای بهداشــت
و علوم موظف شدهاند که حداقل %۲۰
از کل ظرفیت دانشــگاهی برای اتباع
خارجی را به طرح متمرکز نخبهگزینی
ازمیانمردمهرکشوراختصاصدهند.
ماده  10به قراردادهــا پرداخته و
تصریح کــرده« :شــرکتهایی که به
دلیل تحریــم علیه ایــران ،از قرارداد
خود تخلف نماینــد ،در صورت تمایل
برای بازگشــت به همــکاری با ایران
در هر گونه قــراردادی ملزم به رعایت
شرایط ذیل هســتند :ضمانت فسخ
قرارداد توســط طــرف خارجی می

مجلسبانکمرکزیو
وزارت صمت را موطف
بهتشکیلاتحادیهپولی
و تجاری با کشورهای
جبهه مقاومت کرده است.
همچنینبانکمرکزیو
وزارت اقتصاد نیز موظف
شدهاند با همکاری وزارت
خارجهیکناحیهپولی
تحت سازمانی با دعوت از
کشورهایمحورمقاومت
ایجادکنند

بایســت حداقل دو برابر موارد مشابه
تعیین گردد.
* هزینه تجهیــزات و خطوط تولید
بایدتارسیدنبهمحصولنهاییبرعهده
طرفخارجیباشد.
*طرف خارجی مشمول مالیات به
مقداردوبرابرمواردمشابهگردد.
*در مناقصهها در شــرایط مساوی،
این شــرکتها در اولویت پایینتر قرار
میگیرند».
در صورت تخلف از ذکر این موارد در
توافق ،متخلف به حبس از  ۱تا  ۵ســال
محکوممیگردد.
استثناینهادهایزیرنظررهبری
مواد 11و 12به اقدامات الزم در برابر
کشورهایی پرداختهاند که پیمان خود
با ایران را نقض کردهاند .ماده  13نیز به
مهاجرین و پناهندگان مشــمول ماده
 979قانون مدنی پرداخته و تاکید کرده
که این افراد به شرط عدم سوء پیشینه
کیفریاحرازشدهبااستعالموزارتکشور
از قوه قضائیه ،وزارت اطالعات و نیروی
انتظامی اقامت دائمی را در صورت اعالم
درخواست،کسبمیکنند.
ماده،۱۴سازمانبسیجمستضعفین
را موظف کــرده که با رعایت سلســله
مراتــب ،ارتباطــات مناســب میان
جنبشهای مردمی سراســر جهان در
مقابلهباآمریکاراپیگیریکند.
ماده 15تاکیــد کرده« :درخصوص
نهادهای زیر نظر رهبری پس از موافقت
ایشان قانون مربوطه اجرایی میگردد».
ودرنهایتماده 16نیزمجازاتالزمبرای
مختلفینازموادقانونفوقراپیشبینی
کرده است بدین ترتیب« :متخلفین در
مواردی که مجازات خاص ذکر نشــده
است به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا،
بهطبقات ۴تا ۷طبقاتمجازاتتعزیری
قانون مجازات اســامی مصوب۱۳۹۲
محکوممیشوند».

خبر
ربیعی:

فرآیند غنیسازی ۲۰درصدی در فردو آغاز شد

ســخنگوی دولت از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای ۲۰
درصد در مجتمع غنیسازی شهید علیمحمدی(فردو) خبر
داد و گفت :رئیسجمهور در روزهای گذشــته دستور تدارک
غنیســازی ۲۰درصد را صادر کردند و از ساعاتی پیش پس از
انجام اقدامات اولیه از قبیل اطالعرسانی به آژانس بینالمللی
انرژی اتمی و تحویل پرسشــنامه طراحی بر مبنای تعهدات
پادمانی کشور ،فرآیند تزریق گاز شــروع شد و تا ساعاتی دیگر
اولینمحصول UF۶بهدستخواهدآمد.

علی ربیعی در گفتگو با مهر ،درباره چگونگی اجرایی شدن
آییننامه قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها اظهار کرد:
دولت پیش از این هم اعالم کرده کــه قانون مصوب مجلس را
الزماالجرا میداند و به آن پایبنــد خواهد بود .هرچند دولت از
ابتدااینطرحرابهمصلحتندانستهوبهخاطرطرفمشورتقرار
نگرفتندولتدرتصویبنهاییآنانتقادهاییراواردمیدانست؛
اما این مســائل تاثیری بر تعهــد دولت به اجــرای این قوانین
نداشتهاست.

ارزیابیاتحادیهاروپا:عدمپایبندی
بهتوافقهستهایاست
در پی اعالم ســخنگوی دولت ،اتحادیه اروپــا به باال بردن
سطح غنیسازی اورانیوم در ایران واکنش نشان داد .به گزارش

خطیبزاده:

ناخرسندیمان از رفتار اخیر عراق و افغانستان را اعالم کردیم

خطیبزاده در مورد غیبت افغانســتان در
نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل و رأی
ممتنع عراق به مصوبهای که علیه ایران در این
مجموعه به رأی گذاشته شده بود ،با بیان اینکه
ماناخرسندیخودرانسبتبهاینموضوعاعالم
کردیم ،گفت :همانطور که شنیدهاید ،نخست
وزیر عراق اعالم کرده کــه در حال پیگیری این
موضوعهستند.
سعید خطیبزاده در نشست خبری دیروز

خود ،در این خصوص افزود :ما فکر میکنیم که
کشورهایهمسایهمیدانندکهیکجانبهگری
و سلطهگری آمریکا تا چه میزان میتواند تاثیر
منفیدرمنطقهداشتهباشد.
ویدرپاسخبهسؤالیمبنیبراینکهآیاایران،
عراق را صحنه تســویه حســاب خود با آمریکا
میکند،گفت:سیاستجمهوریاسالمیایران
در حوزه منطقهای حسن همســایگی است و
همواره تالش کردیم در حوزههای همسایگی

خود ،از جهت جنگجوییها و ماجراجوییها و
اشغالی که توسط آمریکا رخ داده به همسایگان
کمک کنیم تا این فضا به امنیت پایدار برسد و بر
عکس آنچه آمریکا انجام میدهد ،با تمام توطئه
آفرینیها ســعی نکردیم آنچه رخ میدهد در
کشورهایهمسایهباشد.
سخنگویدستگاهدیپلماسیافزود:سیاست
آمریکااستفادهازپایگاههایدیگرکشورهاست.
آمریکا در خاک عراق پایگاههای متفاوتی دارد

ایســنا ،پیتر استانو ،ســخنگوی کمیســیون روابط خارجی
اتحادیه اروپا در گفتوگو با اســپوتنیک گفــت :اتحادیه اروپا
مطلع شده که ایران سطح غنیسازی اورانیوم را باال برده است.
اگر این اعالم اجرایی شود به مثابه خروج قابلمالحظ ه ایران از
پایبندیهایشبهتوافقهستهایخواهدبود.ویبابیاناینکهاین
اقدامایرانپیامدهایخطرناکیبرمقابلهباانتشارسالحهستهای
خواهدداشت،افزود:باردیگرتاکیدمیکنیمکهازهرگونهاقدامی
که ممکن است مانع حفظ برجام شود ،اجتناب کنید .این مقام
اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد :آژانس بین المللی انرژی اتمی تا
اینلحظهاجراییشدنایناعالنایرانیراتاییدنکردهوارزیابی
اتحادیهاروپاازبرنامههستهایایرانمبتنیبراقداماتیاستکه
اتخاذمیکندنهاعالمبرنامهها.

نیروهای نظامی آن بخشهایی از عراق را اشغال
در داخل عراق سردار ما را به شهادت میرساند
میدانیم تا چه حد مقامات و شــخصیت های
عراقمنزجرهستند.هرچهزودترچکمهپوشان
آمریکا عراق و منطقــه را ترک کنند .هیچ وقت
تالش نخواهیم کرد دوســتان را در منطقه در
موقعیتانتخابقراردهیم.
ویتصریحکرد:روابطعراقباایرانچندالیه
استوروابطدوکشورطبیعیوتاریخی،مردمی
و دارای عمــق و افق و عرض بســیار قابل توجه
است .هیچکس نمیتواند با اقدامات ساختگی
و مهندسی شــده این روابط را خراب کند مگر

نیروی دریایی سپاه در اطالعیهای روز گذشته
اعالم کرد که یک شناور نفتکش کره جنوبی با نام
تجاریهانکوکچیمیرابهدلیلنقضپروتکلهای
زیستمحیطی توقیف کرده اســت .در اطالعیه
سپاه آمده« :این شناور با پرچم کره جنوبی از مبدا
بندر الجبیل عربستان سعودی عازم بمبئی هند و
حامل7هزارو 200تناتانولبودکهپسازتوقیفدر
لنگرگاهبندرعباسپهلوگرفت.پروندهآنبرایطی
مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کشور خواهد
شد .توقیف این شناور به درخواســت اداره بنادر و
کشتیرانی و با حکم داداستانی استان هرمزگان در
ساعت 10صبح پانزدهم دی ماه انجام شد ».در پی
آن،وزارتدفاعکرهجنوبیدربیانیهایاعالمکردکه
یک واحد مبارزه با دزدان دریایی به آبهای مجاور
تنگههرمزاعزامکردهاست.
در مراسم تشییع آیتاهلل مصباح صورت گرفت؛

درخواست محاکمه روحانی،
الریجانی و ظریف

مراسم تشــییع پیکر آیتاهلل مصباح یزدی که
صبح دیروز در قم برگزار شد ،با حاشیههایی علیه
رئیسجمهورهمراهبود.پیشازشروعمراسمتشییع
و در جلوی درب مصلی قم ،طوماری نصب شده بود
که در آن خواستار محاکمه رییسجمهور روحانی،
علی الریجانی رییس مجلس سابق و محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه برای تالش شأن در زمینه
توافق برجام بودند .گفتنــی پیکر آیتاهلل مصباح
یزدی پس از تشییع در تهران و مشهد ،صبح دیروز
درحرممطهرحضرتمعصومه(س)درقمبهخاک
سپردهشد.
عربسرخی:

اگر خاتمی با اسرائیل رابطه دارد،
کنید؟
چرا ثابت نمی

به گزارش برنا ،فیضاهلل عربســرخی ،چهره
سیاسیاصالحطلبومدیرکلحراستوزارتارشاد
در دولت میرحسین موســوی با اشاره به اتهامزنی
اخیر کیهان به اصالحطلبان مبنــی بر همکاری
محمد خاتمی و سران اصالحات با اسرائیل ،گفت:
طی ســالهای اخیر ،تعداد زیادی از افراد از درون
نهادهای مختلف با صدا و بی صدا دستگیر شدند،
محکوم شــدند و به زندان رفتند که اتهامشان نیز
جاسوسی برای اسرائیل بود .حال اگر اصالحطلب
شناسنامهداری هم برای اسرائیل جاسوسی کرده
را مطرح کنند و در دادگاه محاکمه کنند و اســناد
جاسوسیاشرابهمردمنشاندادهوارائهدهند.
سردار حجازی:

ادعاها درباره حضور ما در سوریه
نادرست است

ســردار محمد حجازی ،جانشــین فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
گفتوگو با شــبکه المیادین گفــت« :ادعاهای
رســانهای در رابطه با نقش و حضور ما در سوریه
کامال نادرست است ،فعالیت و حضور ما در سوریه
همانند گذشته تداوم دارد .جبهه سوریه همانند
گذشته داغ نیست و دولت بر بسیاری از مناطق
سیطره یافته بنابراین طبیعی است که ایران در
آن جا حضور گسترده نداشته باشد .اگر نیاز باشد
همانند گذشته از ســوریه حمایت و پشتیبانی
خواهیم کرد».
از امروز آغاز میشود؛

تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش

نخستین تمرین مشترک و بزرگ رزم پهپادی
ارتش با شرکت صدها فروند از پهپادهای عملیاتی
نیروهای زمینی ،پدافند هوایــی ،هوایی و دریایی
ارتشدرمنطقهعمومیسمنانودرنقاطمختلفی
ازمرزهایایراناسالمیازفردابهمدتدوروزبرگزار
میشود.دراینتمرینبزرگکهدرگسترهایوسیع
انجام خواهد شد ،تعدادی از انواع پهپادهای بومی
ارتشجمهوریاسالمیایرانماموریتهایمختلف
رزمی ،مراقبت و شناسایی ،جنگالی و انتحاری در
بردهای پروازی مختلف از برد کوتاه تا برد دور را به
مرحلهاجراخواهندگذاشت.
محسن رضایی:

ابهامات زیادی
در FATFوجود دارد

اینکهدوملتبیدارنباشندکهالحمداهللدوملت
بیدارهستند.
ویهمچنینازرایزنیوزیرخارجهکشورمان
باهمتایانکویتی،قطریوارمنستانیخودطی
روزهایاخیرخبرداد.

محسنرضایی،دبیرمجمعتشخیصمصلحت
نظام با اشاره به وجود ابهامات فراوان در ،FATFبه
خبرنگارانگفت:بایدنظراتکارشناسانمختلفدر
اینبارهبررسیشودتابهتصمیمدرستیبرسیم.وی
افزود:ازدولتیهاخواستیمبهسواالتمجمعدرباره
ال
 FATFپاسخدهندتاابهاماتمابرطرفشودوفع ً
درحالبررسیآنهستیم.

