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اصالح در مصوبه مجلس

ماده «ممنوعیت رویارویی با ورزشکاران
رژیم صهیونیستی» حذف شد
افــرادی چــون محمــد عزیــزی ،عضــو هیــأت رئیســه
توگو بــا «اعتماد آنالین»
فراکســیون ورزش هــم در گف 
گفــت کــه اعتقــاد دارد «حــاال در ایــن میــان ورزش ایران
تعلیــق شــود ،چــه ایــرادی دارد؟ مــن اعتقــادم ایــن
اســت کــه تعلیــق شــویم .مــا کــه نمیتوانیــم از مباحــث
اعتقــادی خودمــان عــدول کنیــم .مــن نظرم این اســت
کــه اگــر میخواهنــد تعلیــق کننــد ،ایــن کار را انجــام
دهنــد».
پیشــتر در مهرمــاه ســال  98فدراســیون جهانــی جــودو
بهدلیــل ممانعــت از رقابــت ورزشــکاران ایرانــی بــا
جــودوکاران رژیــم صهیونیســتی ،کلیــه فعالیتهــای
بینالمللــی جــودوی ایــران را بــه حالــت تعلیــق
درآورد .ایــن نشــانهای بــود از اینکــه بــا قانونــی شــدن
چنیــن مصوبــهای احتمــال تعلیــق کل ورزش ایــران
موضــوع دور از ذهنــی نیســت .آن هــم در شــرایطی کــه
شــرط فدراســیون جهانــی جــودو بــرای برداشــتن ایــن

کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس امــروز
مــاده مربــوط بــه ممنوعیــت مســابقه
سیاست بــا ورزشــکاران رژیــم صهیونیســتی را از
طــرح مقابلــه بــا اقدامــات خصمانــه رژیــم
صهیونیســتی حــذف کــرد .نقــوی حســینی ،ســخنگوی
ایــن کمیســیون گفتــه کــه ایــن کار بــا درخواســت وزارت
ورزش صــورت گرفتــه اســت.
روز سهشــنبه هفتــه گذشته(بیســت و ســوم
اردیبهشـتماه) ،نماینــدگان مجلس شــورای اســامی
بــا  ۲۴۳رأی موافــق و بــدون حتــی یــک مخالــف ،دو
فوریــت طــرح «مقابلــه بــا اقدامــات خصمانــه رژیــم
صهیونیســتی علیــه صلــح و امنیــت منطقــهای و
بینالمللــی» را تصویــب کردنــد .در مــاده  11ایــن طــرح
آمــده بــود کــه «برگــزاری هــر گونــه مســابقه یــا رقابــت
ورزشــی اعــم از رســمی یــا تدارکاتــی میــان ورزشــکاران و
تیمهــای ورزشــی ایــران بــا حریفــان رژیم صهیونیســتی
ممنــوع اســت ».طبــق ایــن مــاده
قــرار بــود هــر یــک از فدراســیونها
در رشــته ورزشــی مربوطــه موظــف
شــوند تــا بــا اســتفاده از تمــام
ظرفیتهــای داخلــی و بینالمللــی
و برقــراری ارتبــاط اصولــی بــا مجامــع
بینالمللــی ورزشــی شــرایطی را
فراهــم کننــد تــا از مجازاتهــا و
محرومیتهــای ورزشــی بینالمللی
علیــه ورزشــکاران ایرانــی بهدلیــل
اجــرای ایــن قانــون ممانعــت شــود.
همچنیــن نهادهــای ورزشــی کشــور
هــم موظــف بــه پیشبینــی منابــع
الزم بــرای تشــویق و حمایــت از در مهرماه سال  98فدراسیون جهانی جودو بهدلیل ممانعت از
ورزشــکارانی شــده بودنــد کــه ایــن رقابت ورزشکاران ایرانی با جودوکاران رژیم صهیونیستی ،کلیه
قانــون را اجــرا میکردنــد .از هفتــه فعالیتهای بینالمللی جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد.
این نشانهای بود از اینکه با قانونی شدن مصوبه اخیر مجلس
قبــل قــرار بــود دســتورالعمل مــاده
احتمال تعلیق کل ورزش ایران دور از ذهن نباشد
 ۱۱ایــن طــرح توســط وزارت ورزش
و جوانــان بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه و ســازمان محرومیــت ،انجــام یــک مســابقه دوســتانه بیــن تیــم
برنامــه و بودجــه تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران ایــران و تیــم رژیــم صهیونیســتی اســت.
مجتبــی ذوالنــور ،رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی بعــد
برســد کــه ظاهــراً بــه ســرانجام نرســیده اســت.
ایــن در حالــی بــود کــه برخــی ناظــران هشــدار میدادند از تصمیــم امــروز ایــن کمیســیون بــرای حــذف بنــد یــاد
کــه امــکان جلوگیــری از مجازاتهــا و محرومیتهــای شــده از طــرح مقابلــه بــا اقدامــات رژیــم صهیونیســتی
بینالمللــی ورزشــی مطابــق آنچــه کــه در ایــن مــاده از در همیــن رابطــه بــه تســنیم گفــت« :در شــرایط موجود
مصوبــه مجلــس آمــده وجــود نــدارد و عمــاً قانونــی نیــز ورزشــکاران مــا در میادیــن ورزشــی از رویارویــی
شــدن ایــن مصوبــه میتوانــد تمــام ورزش کشــور را بــا رژیــم صهیونیســتی خــودداری میکننــد ،بنابرایــن
در معــرض خطــر تعلیــق قــرار دهــد .ایــن موضــوع ضرورتــی بــر اینکــه قانونــی آنهــا را مجــاب بــه ادامــه
موافقــان و مخالفانــی در مجلــس داشــت .از یــک ســو رونــد موجــود کنــد ،وجــود نداشــت و ایــن بنــد از طــرح
افــرادی چــون قاســم میرزایــی نیکــو معتقــد بودنــد کــه ضدصهیونیســتی حــذف شــد ».او گفتــه ایــن بنــد بــا
طراحــان ایــن طــرح بایــد پاســخگوی عواقــب آن هــم توافــق «تمــام ارکان ورزش کشــور» حــذف شــده اســت.
توگــوی تلویزیونــی
باشــند و آنهــا «مــی خواهنــد ورزش کشــور تعطیــل او شــامگاه شــنبه هــم در یــک گف 
شــود .بــرای آنــان اهمیــت ماجــرا بیشــتر از آن اســت کــه توضیــح داد کــه حــذف ایــن بنــد از خواســتههای وزارت
مــا مســابقه یــا ورزش داشــته باشــیم ».از ســوی دیگــر ورزش و جوانــان بــوده اســت.
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نتایج جدیدترین تحقیقاتی که ســازمان بهداشــت جهانی منتشر کرد حسابی
بازتاب داشت .این سازمان اعالم کرده تحقیقات ثابت نکرد ه که احتمال انتقال
ویروس کرونا به انسان از طریق دست زدن به اجسام مختلف ،مثالً به دستگیره
در ،کیبورد کامپیوتر و نظایر آن وجود دارد .از طرف دیگر گفته ضدعفونی کردن
ن آسیب میزند.
شهرها در از بین بردن ویروس کرونا نقشی ندارد و حتی به انسا 
ن تحقیقات ،کســانی را که چند ماهی اســت همه چیز را ضدعفونی میکنند
ای 
متعجب و شوکه کرده هرچند کاربرانی به این اشاره میکنند که بهداشت جهانی
همچنان بر ضدعفونی تأکید میکند:
«فکر کن بعداً ثابت بشه اصالً چنین چیزی نبوده .خودمون رو کشتیم با
ضدعفونی بعد بگن همش الکیه»
«فقط میخواستن من  ۶۷مدل مرض پوستی بگیرم»
«تورو قرآن ولمون کنین ،تمام این ســطوحی که نام بردین رو تو این ســه
ماه انقد سابیدیم که دیگه وجود خارجی ندارن»
«ذرهای بــه اطالعات چینی ســازمان بهداشــت جهانــی اطمینان نکنید،
پروتکلهای خودتون رو تمام و کمال رعایت کنید»
«بهداشــت جهانــی بیخــود کــرد ایــن همــه در بــه در دنبال الــکل ومواد
ضدعفونــی گشــتم بــا چه قیمت هایــی که نخریدم.خــاک رس بگیــرن در این
سازمان بهداشت جهانی را».
 «بــرای کلیــک با جون آدم ها بازی نکنید .در این توصیه نام ه گفته شــده
اگر چه هنوز بهطور قطعی در تحقیقاتی که ت ا اآلن انجام شده رابطه بین لمس
اجناس و ابتال پیدا نشده ولی با اطالعات گذشته و شواهدی که از بیمارستان ها
موجوده ،ضد عفونی کردن اجسام بشدت توصیه میشه»
«روزای اول میگفتــن از هوا منتقل نمیشــه ،فقــط لمس.حاال صددرصد
عکسشومیگن».
«همین مانده اســت که ســازمان محترمبهداشت جهانی ،اعالم کند این دستکش
وماســک هم فایده ندارند و خالص! البته وقتی با یکویروس وحشــی ناشــناخته طرفیم،
نتایج جدال با آن به ناچار مدل قطره چکانی به دست میآید».
«سازمان بهداشت جهانی میگه :ثابت نشده دست زدن به دستگیره در و
کیبورد باعث انتقال میشه ،فردا هم میگه :واریز حقوق به حساب کارمندا باعث
انتقالمیشه»
«واهلل بــه خــدا اگه من دیگه بفهمم این ســازمان بهداشــت جهانی چی
میگه مســخره کرده .پس فردا میگه همه اینا دوربین مخفی بود اما متأســفانه
چندصدهزار نفر مردن»
«پوست به دست ملت نمونده تازه سازمان بهداشت جهانی بیانیه میده
میگه اینکه کرونا از طریق دست منتقل میشه ثابت نشده»
« ۴ماهــه هرچــی میخوریم مــزه مایع ظرفشــویی و وایتکس میده بعد
اومدن میگن ثابت نشده کرونا از اجسام منتقل میشه»
«اینــا درکل دارن نظریه ضدعفونی کردنو میبرن زیر ســؤال.متن خبر را
هم بخوانید« :ســازمان روز شــنبه  ۲۷اردیبهشت در توصیههای بهداشتی خود
همچنان بر استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای تمیز کردن سطوح تأکید کرد.
به همین دلیل نیز ضدعفونی کردن نه فقط در بیمارستانها بلکه در محیطهای
دیگر مانند دستشویی و سرویسهای بهداشتی ضروری است».
«بعد هر روز مانور پاشــیدن مواد ضدعفونی تو سطح شهر میزارن و کلی
خبرنگار و عکاس هم رپرتاژ میرن».

