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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مجلس دهم در این روزهای منتهی 
به پایان عمرش، به صورت فشرده سعی 
در تصویب طرح های مختلف دارد. بعد 
از اصالح بخش هایی از قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و شــوراها و همینطور اصالح 
آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه 
معرفی حقوقدانان شورای نگهبان که 
دو روز پیش صــورت گرفت؛ دیروز دو 
فوریت طرح »مقابله با اقدامات خصمانه 
رژیم صهیونیستی« در مجلس به رأی 
گذاشته شد که بدون هیچ مخالفی و با 

243 رأی موافق به تصویب رسید. 
این طرح کــه با قیــد دو فوریت و 
با امضای حــدود 40 نماینده تدوین 
شــده بود، 14 مــاده دارد که طی آنها 
هرگونه مبادله علمی، مالی، تجاری و ... 
با رژیم صهیونیستی را ممنوع می کند؛ 
طراحان این طــرح تحریم هایی را نیز 
برای بخش های مالــی و تجاری رژیم 

صهیونیستی پیش بینی کرده اند.  
یکی از بندهای ایــن طرح مرتبط 
با دغدغه چهار دهه ای ورزش کشــور 
اســت. با توجه به نمونه های بسیار از 
ورزشــکارانی که علی رغم شایستگی 
که داشــتند، به دلیل مسابقه ندادن با 
حریفان اســرائیلی خود در مسابقات 
بین المللی، از کسب رتبه های جهانی 
بازماندند، بسیاری از چهره های ورزشی 
و سیاسی کشــور در طول این سال ها 
خواستار لغو این عرف دست و پاگیر - 

به زعم آنها-  شده بودند. 
به ویژه که طبق منشــور المپیک، 
نباید انگیزه های سیاســی، مذهبی 
و امثالهــم در ورزش تداخل کند و در 

صورتی که ورزشکاری با این انگیزه ها 
از رقابت با ورزشــکار دیگــری امتناع 
ورزد، جریمه هــای مــادی و معنوی 
سنگینی مانند تعلیق یا حذف از حضور 
در تورنمنت های جهانی برای کشــور 
مورد نظر، تعیین خواهد شد. از همین رو 
ورزشکاران ایرانی معموال به بهانه هایی 
مانند مصدومیت از مواجهه با حریف 

اسرائیلی خود سر باز می زنند.
هرگونه رقابت ورزشی با حریفان 

اسرائیلی ممنوع است
طرح تــازه نماینــدگان مجلس 
ســعی کرده تا وجاهت قانونی به این 
موضوع دهد. در ماده 11 آن آمده است: 
»برگزاری هرگونه مســابقه یا رقابت 
ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان 
ورزشــکاران و تیم های ورزشی ایران 
با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع 
است.« در ارتباط با جریمه ای که از این 
نظر از سوی مجامع ورزشی بین المللی 
متوجه ایران می شود، ماده مذکور ادامه 
داده اســت: »هر یک از فدراسیون ها 
در رشته ورزشــی مربوطه موظفند با 
بهره مندی از تمام ظرفیت های داخلی 
و بین المللی و برقراری ارتباط اصولی 
با مجامع بین المللی ورزشی، تعهدات 
و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از 
اعمال هرگونه مجازات و محرومیت های 
ورزشــی بین المللی علیه ورزشکاران 
مســتنکف از مواجهه با حریفان رژیم 
صهیونیستی اتخاذ نموده و با پیش بینی 
تخصیص منابــع الزم، به تشــویق و 

حمایت از آنها بپردازد.«
 وزارت خارجه 

سفارت مجازی بسازد
بحث مهم دیگری که در این طرح 
به آن پرداخته شده، پایتخت فلسطین 

است. فلسطین و اسرائیل سال هاست 
که بر ســر قدس شــریف بــه عنوان 
پایتخت با یکدیگر در نزاع هســتند. 
رژیم صهیونیستی بارها سعی کرده که 
جهان بین الملل، »قدس« را به عنوان 
پایتخت اسرائیل بشناسد.  در 1980، 
اسرائیل قانونی به نام »قانون اورشلیم 
)قدس( تصویب کرد که بیت المقدس 
را »کامل و یکپارچه« پایتخت اسرائیل 
معرفی می کرد و به الحاق قدس شرقی، 
صورتی رســمی می داد. اما شــورای 
امنیت ســازمان ملل در سال 1980 با 
تصویب قطعنامه 478، قانون مصوب 
اســرائیلی ها را »بی اعتبــار و باطل« 
دانست.  درنهایت کشورهای مسلمان 
از جمله ایران در سال 1391 در مجمع 
عمومی سازمان ملل به قطعنامه ای رأی 
مثبت دادند که در آن به قدس به عنوان 
پایتخت دو دولت فلسطین و اسرائیل 
اشاره شده اســت. از این رو با توجه به 
اینکه قدس از سوی بسیاری از کشورها، 
پایتخت دو دولت شناخته شده، روابط 
دیپلماتیک معمول ازجمله داشــتن 
ســفارت در این شــهر، برای کشورها 

غیرممکن است.
ماده دو طرح »مقابله بــا اقدامات 
خصمانه رژیم صهیونیستی« تشکیل 
»ســفارت مجازی« را بــرای رفع این 
مشکل پیشنهاد کرده اســت. در این 
ماده با بیان اینکه »دولت مکلف است 
از قدس شــریف به عنــوان پایتخت 
همیشگی فلســطین حمایت کند«، 
آمده است: »وزارت امور خارجه موظف 
اســت ظرف مدت شــش ماه پس از 
تصویب این قانون، مقدمات الزم برای 
تشکیل »کنسولگری یا سفارت مجازی 
جمهوری اســالمی ایران به پایتختی 

قدس« در فلسطین را فراهم و نتیجه 
را برای تصویــب، تقدیم هیأت وزیران 
کند.« ماده 13 نیز به وزارت امور خارجه 
ماموریت داده که تحقق طرح سیاسی 
جمهوری اسالمی ایران برای فلسطین 
با عنوان »برگزاری همه پرســی ملی 
در سرزمین فلســطین« که با شماره 
s / 20190۶2 نزد سازمان ملل متحد 
به ثبت رسیده اســت و در عرصه های 

سیاسی و دیپلماتیک پیگیری کند.
تحریم اقتصادی

در مــورد تحریم هــای مالــی و 
اقتصادی، طراحان در ماده 3 طرح خود 
آورده اند که »دولت جمهوری اسالمی 
ایران موظف اســت کلیه مؤسســات 
اقتصــادی، تجاری، مالــی و اعتباری 
دولتی و غیردولتی رژیم صهیونیستی 
که سهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا 
شرکت های ثبت شده در سرزمین های 

اشغالی است را تحریم کند.«
مــاده 4 نیــز هرگونــه فعالیــت 
شــرکت های تجــاری کــه در حوزه 
امنیتــی، نظامــی و زیرســاختی در 
سرزمین های اشغالی فعالیت می کنند، 

را در داخل مرزهای جمهوری اسالمی 
ایران ممنوع کرده اســت. همچنین 
همکاری دانشــگاه ها، مراکز درمانی 
و علمــی، چه خصوصی باشــند و چه 
دولتی با بخش هــای مربوطه در رژیم 
صهیونیستی ممنوع شــده است. این 
ممنوعیت شامل شــرکت نخبگان و 
دانشــمندان ایرانــی در همایش ها و 
کنفرانس های وابسته به این رژیم نیز 

می شود. 
در مــاده ۵ آمده اســت: »صدور 
هرگونه مجوز برای شــرکت مستقیم 
یا غیرمســتقیم اشــخاص حقیقی یا 
حقوقی از جمله شرکت ها، سازمان ها، 
مؤسسات یا ســازمان های مردم نهاد 
وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی 
در کلیه نمایشگاه ها یا هر گونه همایش 
یا گردهمایی داخلــی و بین المللی یا 
مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع 
اســت و مرتکب به حبس درجه پنج 
محرومیت دائمــی از تصدی خدمات 

عمومی و دولتی محکوم می شود.«
ممنوعیت تردد میان دو کشور 

برای اتباع
مواد 9 و 10، ممنوعیت تردد اتباع 
دو کشــور را قید کرده است. در ماده 9 
آمده که ورود کلیه اتباع رژیم اشغالگر 
صهیونیســتی به ایران ممنوع است و 
در صورت ورود بــه حبس درجه پنج و 

اخراج از کشور محکوم می شوند.
 ماده 10 نیز با ممنوعیت سفر اتباع 
ایرانی به فلسطین اشغالی، حبس درجه 
پنج و محرومیت از گذرنامه به مدت دو تا 
پنج سال برای مرتکب را پیش بینی کرده 
اســت.  این ماده عالوه بر سفر، مراوده 
و ارتباط غیراتفاقی بیــن اتباع ایرانی 
و ســرائیلی را نیز ممنوع کرده و برای 
مرتکب مجازات حبس درجه شش را در 
نظر گرفته است. در آخر آورده است که 
»اثبات اتفاقی بودن این مراوده و ارتباط 
به عهده مرتکب است.« عالوه بر اینها، 
ماده 7، هرگونه همکاری اطالعاتی یا 
جاسوســی به نفع رژیم صهیونیستی 
را در حکم فســاد فی االرض و محاربه 
دانسته و تاکید کرده که مرتکب به اشد 

مجازات محکوم خواهد شد.
ماموریتی برای وزارت 

دادگستری
ماده 12، وزارت دادگستری را مکلف 
کرده که از طریق دادستان کل کشور و 
دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری 
و با بهره مندی از ظرفیت های مراجع 
و نهادهــای خارجــی و بین المللــی 
و داخلی، نســبت به طرح شــکایت و 
محاکمه و اجرای حکم سران جنایتکار 
رژیم اشــغالگر صهیونیستی به دلیل 

ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت 
جنگی، نسل کشــی، جنایت تجاوز و 
اقدامات تروریســتی در داخل و خارج 
از سرزمین های اشــغالی، در دادگاه ها 
و دیوان های بین المللــی یا خارجی و 
یا محاکم داخلی اقدام کند. مواد دیگر 
این طرح نیز همچنان به محدودیت ها و 
ممنوعیت های دیگر از جمله ممنوعیت 
مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم 
اتباع ایرانی به رژیم صهیونیســتی یا 
ممنوعیت به  کارگیــری محصوالت 
ســخت افزاری و نرم افزاری در داخل 
کشور که در رژیم صهیونیستی دارای 

شعبه تولیدی هستند، پرداخته اند.
احتمال قرار گرفتن طرح در 

دستور کار هفته آتی
مجتبــی ذوالنــوری، رئیــس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس درباره اینکه چرا این 
طرح در روزهای پایانی مجلس دهم و با 
دو فوریت به رأی گذاشته شده، گفت: تا 
استقرار مجلس آتی زمان زیادی است و 
در این خأل با وجود کرونا که همه مشغول 
امور داخلی خود هستند، فرصت خوبی 
برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده تا به 

منافع ملی ما ضربه بزند.
علی الریجانــی نیز دیــروز بعد از 
تصویب دو فوریت این طرح 14 ماده ای 
گفت: » کمیسیون هرچه سریع تر این 
طرح را تصویب کند تا اوایل هفته آینده 
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار 
بگیرد.« حال بایــد دید آیا نمایندگان 
موادی مانند ممنوعیت مسابقه با اتباع 
اسرائیل را عملی تشخیص خواهند داد 
یا تشکیل سفارت مجازی در قدس را 
راهکاری موثر در روابط دیپلماتیک با 
فلسطین و تضعیف رژیم صهیونیستی 
قلمداد خواهند کرد و در مجموع این 
طرح 14 مــاده ای را تصویب می کنند 
یا مــوادی از آن را هیجانی و غیرعملی 

تشخیص خواهند داد. 

طرحی با 14 ماده و بدون حتی یک مخالف

مجلس قوانین نانوشته علیه اسرائیل را نوشت

خبر

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: برای پرداخت غرامت 
در موضوع سفارت انگلیس در تهران، هیچگونه اقدام و مذاکره ای 
نداشــته ایم. به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف در خصوص 
اظهارات و درخواست انگلیس مبنی بر پرداخت غرامت از سوی 
ایران به دلیل آسیب دیدن ســفارت انگلیس در تهران، اظهار 
داشت: مقرراتی در حقوق بین المللی وجود دارد و دولت ایران 
نیز اعالم کرده، حفظ حراست از ســفارتخانه های خارجی در 
تهران تعهد دولت جمهوری اسالمی ایران است و همه مقامات 

کشــور بر این نکته تاکید دارند. درباره جزئیات این موضوع دو 
طرف باید مذاکره کنند و هنوز هیچ مذاکره ای در این باره صورت 
نگرفته اســت. وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه آیا بلوک نفتی شماره 12 سوریه به ایران واگذار شده 
است، گفت: هم اکنون کشور سوریه به سمت استقرار و آرامش 
پیش می رود و تروریست ها فقط در چند نقطه منحصر شدند، 
طرح های مشترکی داریم که در این طرح ها همکاری در حوزه 
انرژی هم است. ظریف با اشــاره به اینکه برای توسعه سوریه و 

مسائل اقتصادی این کشور، همکاری های خوبی داشته ایم، ادامه 
داد: درباره جزئیات آنکه در کدام حوزه نفتی ما حضور داریم و یا 
خواهیم داشت، اطالعات جزئی ندارم و نه می توانم به این موضوع 
ورود کنم. وی با تاکید بر اینکه هیچ مذاکره ای با آمریکا در میان 
نیست، عنوان کرد: آمریکایی ها نشان دادند، نمی شود به نتیجه 
مذاکراتشان هم اعتماد کرد. وزیر امور خارجه در خصوص اینکه 
در روزهای اخیر برخی تحلیلگران از مذاکره با آمریکا مطالبی را 
عنوان می کنند، تصریح کرد: تقریباً دنیا به این نتیجه رسیده اگر 

بخواهند با آمریکا مذاکره ای داشته باشند، هر لحظه که آمریکا 
بخواهد توافق را نادیده می گیرد و دولت کنونی آمریکا به جای 

بهانه تراشی باید رفتارش را اصالح کند.

ظریف:

مذاکرهایبرایپرداختغرامتبهانگلیسنداشتهایم
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رایزنیپمپئوبامقامات
صهیونیستیدربارهایران

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو 
با رسانه صهیونیستی اســرائیل هیوم گفت که در 
جریان سفر فردایش به اراضی اشغالی تنها درباره 
الحاق کرانه باختری به اسرائیل صحبت نخواهد کرد. 
وی افزود: مسائلی وجود دارد که مایلم در این سفر 
درباره آنها صحبت کنم؛ تهدیدات ایران، چگونگی 
همکاری با یکدیگر برای مقابله با آنها و جلوگیری از 

دستیابی آنها به سالح هسته ای. 
    

اظهاراتمقامآمریکاییدرباره
آزادیزندانیانایرانی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کن کوچینلی 
معاون دبیــرکل امنیت ایاالت متحــده در مورد 
زندانیان ایرانی مدعی شد: »ما یازده نفر از زندانیان 
شما را در اینجا  داریم که سعی در بازگرداندن آن ها 
به کشور شما داشتیم. شــما ناگهان می گویید که 
می خواهید آنها را برگردانید، بنابراین چطور است 
یک هواپیمای چارتر بفرســتید و ما همه یازده نفر 
را یکباره باز خواهیم گردانــد؟« وی در اظهاراتی 
بی اساس ادامه داد: »واشنگتن ماه ها تالش کرده بود 
تا سیروس عسگری، استاد علوم ایرانی را که هنوز 
تحت بازداشت ایاالت متحده است، بازگرداند ولی 

تهران روند این کار را به تاخیر می اندازد.«
    

آزادیهشتمحکومایرانی
درقطر

وزارت دادگســتری اعالم کرد: با رایزنی های 
وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری با مقامات 
قضایی تاجیکستان، یک نفر از محکومان ایرانی از 
تاجیکستان به کشور منتقل و در استان خراسان 
رضوی تحویــل مقامات قضایی اســتان گردید تا 
باقیمانده محکومیت خود را در زندان های کشور 
بگذراند. همچنین بر اســاس رایزنی های به عمل 
آمده مسئوالن ایرانی در دوحه قطر، مقرر شده بود 
که 12 نفر از محکومان ایرانی به کشور بازگردند که 
بر این اساس 8 تن از آنها مشمول عفو و آزادی شده 
و به کشور بازگشتند و رایزنی به منظور بازگرداندن 

سایر محکومان همچنان ادامه دارد.
    

دادستان نظامی سیستان و بلوچستان:
درباره»کنارک«گمانهزنینشود

به گزارش ســازمان قضایی نیروهای مســلح، 
محمدرضا حیدری افشار، دادستان نظامی استان 
سیستان و بلوچســتان در حاشیه مراسم تشییع 
پیکر شــهدای حادثه دریایی ارتش، گفت: اگر چه 
آرزوی هر مسلمان آزاده ای پوشیدن خلعت شهادت 
و رســیدن به جوار قرب الهی است که فقط نصیب 
شایسته ترین ها خواهد  شــد اما از دست  دادن این 
عزیزان برای هر ایرانی ضایعه ای جبران نشــدنی 
و سخت و جان فرساســت. وی با اشاره به شایعات 
مختلف در خصوص این حادثه تأکید کرد: انتظار 
می  رود تا بررسی دقیق تیم های کارشناسی حاضر 
در محــل، از هرگونه گمانه زنــی در این خصوص 

پرهیز شود.
    

کنایه معنادار میرسلیم به قالیباف: 
کاندیدایریاستمجلسنباید
بهدنبالریاستجمهوریباشد

تسنیم نوشت: سید مصطفی میرسلیم، منتخب 
مردم تهران در مجلس یازدهــم در جمع اعضای 
شورای مرکزی جامعه جوانان متحد اسالمی گفت: 
نامزد ریاست مجلس نباید هدفش ریاست جمهوری 
باشد و نخواهد مجلس را سکو قرار دهد، زیرا اصاًل 
باالتر از مجلس نداریم و این تفکر اشتباهی است بین 
برخی نمایندگان که مجلس را سکو قرار می دهند 
تا به جایگاه دیگر برسند. وی با بیان اینکه من خودم 
داوطلب نمایندگی مجلس نبوده ام، اظهار داشت: 

وقتی به عهده ام می گذارند، کوتاه نمی آیم.
    

دبیر ستاد اتتخابات کشور:
گزارشجدیدیدربارهمدرک

تحصیلیمنتخبینمجلساعالمنشده
سید اسماعیل موســوی، دبیر ستاد اتتخابات 
کشور درباره برخی اخبار در خصوص جعلی بودن 
مدرک تحصیلی منتخبین مجلس یازدهم، به ایسنا 
گفت: در روزهای اخیر شورای نگهبان، وزارت علوم 
و دانشگاه های کشور گزارشی در این زمینه به ستاد 
انتخابات کشــور نداده اند و به جز منتخب تفرش، 
گزارش دیگری درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی 
منتخبین مجلس یازدهم به ما نرسیده است. به گفته 
وی تکلیف دو نماینده کــه پیش از افتتاح مجلس 
یازدهم فوت شده اند و جایگزین نماینده تفرش که به 
دلیل بی اعتباری مدرک تحصیلی، از ورود به مجلس 
یازدهم بازماند، در انتخابات میان دوره ای مجلس در 

سال1400 مشخص می شود.

طرح تازه نمایندگان 
مجلس عالوه بر ممنوعیت 

هرگونه مسابقه با اتباع 
رِژم صهیونیستی، 

فدراسیون ها را موظف کرده 
تا اقدامات مقتضی جهت 
ممانعت از اعمال هرگونه 

مجازات و محرومیت های 
ورزشی بین المللی علیه 
ورزشکاران مستنکف از 
مواجهه با حریفان رژیم 

صهیونیستی را انجام دهد

مواد 9 و 10، طرح مقابله 
با اقدامات خصمانه رژیم 

صهیونیستی، به ممنوعیت 
تردد اتباع دو کشور 

پرداخته و برای اتباع ایرانی 
که به فلسطین اشغالی 

سفر کنند، حبس درجه 
پنج و محرومیت از گذرنامه 

به مدت دو تا پنج سال را 
پیش بینی کرده است

روابــط عمومی دفتــر رئیس جمهوری 
در واکنــش به نامــه وزیر ســابق صنعت، 
معدن و تجارت نوشــت: برخــی ادعاهای 
خــالف واقــع در مــورد رئیــس  دفتــر 
رئیس جمهوری به منظور گمراه ســازی و 

 تشــویش اذهان عمومی بیان شــده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر 
رئیس جمهوری دوشــنبه شــب با صدور 
جوابیــه ای در واکنش به نامه وزیر ســابق 
صنعت، معــدن و تجارت خطــاب به مردم 
نوشت: اوالً به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی 
خواسته نشده از الیحه دولت حمایت کنند، 
بلکه تاکید شــده از فعالیت ها و رایزنی های 

فشرده سه نفر از نزدیکان شان- که در صورت 
لزوم نام آنها اعالم خواهد شد - در مجلس و 
رســانه ها علیه الیحه دولت، ممانعت بعمل 
آورند؛ همچنین از طرف رئیس جمهوری به 
ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف 
است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.

این جوابیه می افزاید: ثانیــاً امروز نیز بر 
خالف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده 

استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس جمهوری 
برای جایگزینی به ایشــان اطالع رسانی و از 
وی درباره نحوه اعالم این خبر استمزاج شد 
که درخواســت مالقات حضوری داشتند و 

نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند.
در این جوابیه آمده است: در پایان الزم به 
ذکر است که دالیل تصمیم رئیس جمهوری 
به تغییــر در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نه فقط منحصر به تالش وزیر سابق برای رد 
الیحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد 
متعدد دیگــری نیز بود که افــکار عمومی، 
فعــاالن اقتصادی، صاحبان کســب و کار و 
تجارت بــه خوبی از آن آگاهنــد. ضمناً این 
تصمیم اگرچه بــه دلیل برآورده نشــدن 
انتظارات رئیس جمهوری اتخاذ شــده اما 
نافی تالش های مجموعه همکاران وزارتخانه 
صنعــت، معدن و تجــارت طــی ماه های 
گذشــته در مقابله با تحریم ها و همیاری در 
مبارزه با کرونا نیســت و دولت قدردان این 

تالش هاست.

دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به نامه رحمانی مدعی شد؛
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