
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز گذشته دو 
فوریت طرح 14 ماده مقابله خصمانه با اقدامات رژیم صهیونیستی 
علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را به تصویب رساندند. 
یکی از مهم ترین بخش های این طرح به موضوع عدم رویارویی 
ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی برمی گردد که 
می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد.  در ماده 11 طرح 
مذکور آمده است: »برگزاری هرگونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از 
رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم های ورزشی ایران با حریفان 
رژیم صهیونیستی ممنوع است. همچنین هریک از فدراسیون ها 
در رشته ورزشی 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 
علیه  بین المللی  ورزشی  محرومیت های  و  مجازات  هرگونه 
ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ 

نموده و با پیش بینی و تخصیص منابع الزم، به تشویق و حمایت از 
آنها بپردازد. دستورالعمل این ماده توسط وزارت ورزش و جوانان با 
همکاری وزارت امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به 
در  دیرباز  از  ایرانی  ورزشکاران  می رسد.«  هیأت وزیران  تصویب 
روبه رو  صهیونیستی  رژیم  نمایندگان  با  مختلف  مسابقات 
نمی شدند و این مسأله گاهی مشکالتی را برای فدراسیون های 
ورزشی ایجاد کرده است. همین حاال به خاطر مسائل مذکور در 
فدراسیون  و  شده  تعلیق  ماه هاست  ورزش  این  جودو،  رشته 
جهانی نیز از مواضع خود کوتاه نمی آید. حاال اما طبق طرحی که 33 
نماینده مجلس مصوب کردند، بر عدم رویارویی با نمایندگان 
ورزشی رژیم صهیونیستی تأکید شده و البته که مسئوالن رده باالی 
بعدی  مشکالت  ایجاد  از  جلوگیری  به  موظف  آن  طبق  ورزش 
هستند. امری که با توجه به هشدارهای قبلی کمیته بین المللی 

المپیک به ورزش ایران بسیار دشوار به نظر می رسد.

صدای پرستاران شرکتی 
بلند شد

پایی اردوگاه اسکان اضطراری   بر
آرامش خاطر مردم برای 

آسیب پذیر   گرسنگی اقشار 
و کشاورزان خرده پا

 فرار از ماراتن طوالنی
و پر از استیصال اکران

 واکاوی تأثیر مفاهیم دینی
در ارتقای فعالیت های  اجتماعی 

 دماوند؛ 4 روز بعد از زلزله

 اکران آنالین »تومان«
در گفت وگو با کارگردانش

گزارشی از نشست تأثیر بحران کرونا بر نظم 
جهانی، روابط بین الملل و امنیت غذایی

 گزارش »شهروند« از اعتراض کادر درمان
به بیکاری و اختالف حقوق
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خبر

یادداشت

ح دوفوریتی »مقابله با اقدامات اسرائیل« را تصویب  کردند نمایندگان مجلس طر

تأکید بر عدم رویارویی ورزشکاران با نمایندگان رژیم صهیونیستی

فاجعه فرار نخبه ها در راه است...

مصطفی  هاشمی طبا در گفت وگو با »شهروند«:  

ورزش ایران محکوم به تعلیق است

خبر

]گروه ورزش[ دو فوریت طرح 33 نماینده مجلس برای مقابله با اقدامات 
که  بین المللی  و  منطقه ای  امنیت  و  صلح  علیه  صهیونیستی  رژیم  خصمانه 
روز گذشته به تصویب رسید، حواشی زیادی به وجود آورده؛ یکی از مهم ترین  
ماده های این طرح تأکید بر رویارو نشدن نمایندگان ورزش ایران با ملی پوشان 
رژیم صهیونیستی است که این مسأله واکنش کارشناسان خبره ورزش را در پی 
داشته است. مصطفی  هاشمی طبا، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی یکی از افرادی 
است که به طرح مذکور واکنش نشان می دهد. هاشمی طبا درباره ماده 11 طرح 
مصوب شده در مجلس به خبرنگار »شهروند« می گوید:   »این اقدام از سوی جمعی 
از نمایندگان مجلس قطعا تبعات سنگینی برای ورزش ایران به همراه خواهد 
داشت. ما تا به حال هیچ قانونی برای رویارو نشدن ورزشکاران ایرانی با نمایندگان 
رژیم صهیونیستی نداشته ایم و طرح مصوب شده، می تواند از دید مدیران ارشد 
کمیته بین المللی المپیک به یک قانون تشبیه شود و عوارض شدیدی برای ورزش 
کشور به همراه داشته باشد.« هاشمی طبا صحبت های خود را در این باره این طور 
ادامه می دهد:  »بی تردید ماده 11 طرحی را که دیروز برخی نمایندگان تصویب کردند 
کمیته بین المللی المپیک به یک قانون برای ورزش کشور تعمیم می دهد. به عبارت 
بهتر، اگر تاکنون ورزشکاران ما با نمایندگان رژیم صهیونیستی روبه رو نمی شدند، 
تصمیم شخصی آنها قلمداد می شد، اما وقتی چنین طرحی در مجلس تصویب 
می شود، طبیعی است که ارگان های بین المللی آن را تبعیض آمیز و خالف منشور 
المپیک بدانند. پس طبیعی است ابزار سوءاستفاده دارند و می توانند مشکالت 

بعدی ایجاد کنند.«
از رئیس سابق سازمان تربیت بدنی پرسیدیم عواقب چنین طرحی برای ورزش 
ایران چه خواهد بود که او پاسخ داد: »تعلیق«!  هاشمی طبا گفت: »کمیته بین المللی 
المپیک در این مسائل با هیچ کشوری شوخی ندارد. آنها اگر از این طرح باخبر شوند، 

قطعا رأی به تعلیق کل ورزش ایران می دهند.«
در بخشی از ماده 11 طرح نمایندگان درباره اقدامات رژیم صهیونیستی آمده که 
روسای فدراسیون ها باید جلوی وارد شدن خسارت به رشته های ورزشی را بگیرند. 
 هاشمی طبا در این باره می گوید: »روسای فدراسیون ها چه کاری می توانند انجام 

بدهند؟ یک نفر سنگی به چاه انداخته و هیچ کس نمی تواند آن را بردارد.« 

کارشناس مدیریت ورزش
کاظم اولیایی

واقعیت این است جناب آقای زارعی، نماینده آباده و سخنگوی 
کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ 
از وضعیت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس  گزارش جامعی 
در مجلس خواندند که بسیار جامع و امیدوارکننده بود و جامعه  
ورزش خصوصا کارشناسان فوتبالی را امیدوار کرد که در مجلس 

می شود.  اتخاذ  تصمیمات  بهترین  و  کارشناسی  موضوعات 
کردند  مصوب  نمایندگان  از  جمعی  دیروز  که  طرحی  دوفوریت 
اما من را به عنوان کارشناسی که بیش از 50سال در حوزه ورزش 
فعالیت دارم و وابستگی ام به نظام و تالش برای استقرار نظام بر 
سیاسیون پوشیده نیست، به شدت نگران کرد. شخصا هیچ نوع 
تمایل فکری و اخالقی به رژیم صهیونیستی نداشته و ندارم اما در 
ماده 11 طرح مذکور نمایندگان مجلس مطلبی را اظهار کردند که 
عوارض و خسارت های سنگینی در ُبعد نیروی انسانی به ورزش 

کشور وارد می کند و ما را به یک انزوا و خودتحریمی می برد.
ادامه در صفحه 16
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روایتبیخانمانی
5 بازار مسکن بیش از همیشه گلوی اجاره نشینان را می فشارد حه

صف

سالروز ضربت خوردن امیرالمومنین، امام علی )ع( را تسلیت می گوییم

؛ فرصتی برای تغییر شب قدر
11 حه

صف

    سلطان محمدی، کارشناس مسکن : طول مدت قراردادها باید افزایش یافته 
و قراردادهای یکساله به 3 تا 5 سال افزایش پیدا کند
    مهم ترین راهکار کنترل قیمت اجاره بها، کنترل تورم است
    روند افزایش قیمت مسکن در دو دهه اخیر شدت بیشتری گرفت و امروز بر اساس
آخرین گزارش های آماری قیمت یک متر مربع مسکن در شهرهای بزرگ به بیش از 10 میلیون تومان رسیده است

پیکر های شهدای ناوچه کنارک تشییع شدند

   پیام تسلیت فرمانده کل قوا در پی شهادت جمعی از پرسنل نیروی دریایی ارتش

مادران سوگ
2 حه

صف

/ ایسنا محمد ندیم آز


