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رسانه صهیونیستی مدعی شد:

سياسي

ترامپ تصمیم دارد ماه اکتبر
از توافق هستهای خارج شود

شــبکه آی  ۲۴با اســتناد به یک منبع آگاه در کاخ ســفید اعالم کرد :رئیسجمهور آمریکا قصد دارد در ماه اکتبر از تواف 
ق
هســتهای با ایران خارج شــود .به گزارش ایلنا به نقل از آی  ،۲۴این شبکه تلویزیونی با استناد بهک منبع آگاه در کاخ سفید
اعالم کرد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا قصد دارد در گزارش ماه اکتبر خروج آمریکا از توافق هستهای را اعالم کند.
این شبکه صهیونیستی مدعی شده در سه ماه اخیر ترامپ به اصرار رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع
خود قانع شده بود که ایران به تعهدات خود در قبال توافق هستهای پایبند بوده است.

پیام سردار سلیمانی در پی شهادت محسن حججی:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پس از شکســتهای پی در پی گروههای تکفیری-وهابی وابســته به استکبار جهانی
در برابر رزمندگان اســام در جبهههای مختلف ،گروه ترویســتی داعش مرتکب جنایتی
فجیع و غیرانســانی شــد که در هیچ قاعده و قانون اســامی و حتی انسانی نمیگنجد.
مــردم دالور و امت حزباهلل خصوصا خانواده شــهید محســن حججی مطمئن باشــند
کــه فرزنــدان دلیر شــما انتقام این اقدام ددمنشــانه را بــا تصمیمی قاطعانــه که همانا
ریشهکن کردن شــجره خبیثه وهابیت و تروریسم از جهان اســام است خواهند گرفت.
این نوع جنایتها که تاکنون هزاران مورد آن به همین شــکل در عراق و ســوریه بر ضد
امت مســلمان اعم از شیعه و سنی به وقوع پیوســته تنها نتیجهای که در برخواهد داشت
اتحاد و آگاهی بیشــتر عالم اسالمی نســبت به هویت و خباثت این خوارج زمان است و ما
را در پاک کردن ســرزمین اســامی از لوث وجود آنان مصممتر و قدرتمندتر خواهد نمود.
بــه حلقــوم بریــده این شــهید عزیــز و تمامــی شــهیدان راه اباعبداهلل (ع) ســوگند

یــاد میکنیــم کــه از تعقیــب ایــن شــجره ملعونــه و نابــودی این غــده خطرناک
برآمــده در پیکــر جهــان اســام تــا آخریــن نفرشــان از پــای نخواهیم نشســت.
ما از ابتدا مصمم و به دور از تردید در این راه گام برداشتیم ،اما ارتکاب این جنایتها عزم و اراده ما
را جزمتر و جدی تر نمود تا جای جای اراضی اسالمی را از وجود بیوجود پلیدشان تطهیر نماییم.
اینجانب بــه پدر ،مادر ،همســر و فرزند مقاوم این شــهید بزرگوار که فرزندشــان مانند
ســاالر شــهیدان امام حســین(ع) و با همان شــیوه ظالمانه به شــهادت رسید تبریک
عرض میکنم زیرا نام خانواده شــهید پرورتان با خاندان ســید و ســرور شــهیدان همنام
و قرین گردید و شــهید شــما و ما ســند افتخار ایران اســامی و ســپاه والیت اســت.
ایــران اســامی در راه آزادی و شــریعت و بــرای نجــات دیــن مبین اســام چنین
قربانیــان ارزشــمندی را تقدیم میکند و از خدای ســبحان عاجزانــه طلب میکنیم که
حســن عاقبت با مرگی همچون شــهید محســن حججی عزیز برای ما مقــرر فرماید.
هنیئا لک و لکم و عظم اهلل اجورنا و اجورکم

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

آقای شریعتمداری گزینه دقیق ،شایسته و مناسبی برای وزارت صنعت است
وی با بیان اینکه آقای شریعتمداری گزینه دقیق ،شایسته
و مناســبی برای این وزارتخانه است ،تصریح کرد :با توجه به
آشنایی وی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،قرار گرفتن وی
در راس وزارتخانه نوید بخش خوبی برای صنعت و تجارت و
بهخصوص افزایش صادرات خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر
وضعیت صنعت کشور و صنایع موجود خوب نیست ،تصریح
کرد :صنعت کشور با رویکرد فعلی دچار چالش شده و بهعنوان
مثال در استان فارس و حوزه انتخابیه اینجانب صنایع با چالش
روبه رو هستند که ادامه این روند هم اصال خوب نیست.
وی با بیان اینکه آقای شریعتمداری رویکرد مثبت و جدی
به صنعت دارد ،تصریح کرد :باید به ســمت صنعت و ارتقای
جایگاه ایران در این زمینه حرکت کنیم و مطمئن هستیم که

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که
حضور شــریعتمداری در وزارت صعنت به خروج
از رکــود و افزایش تراز جایــگاه صنعتی ایران
میانجامد ،گفت :وی برای ایجاد اشــتغال ،فعال
کردن صنایع و بهبود وضعیت صنعت برنامههای
خوبی دارد.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا رضایی نماینده جهرم در مجلس
شــورای اسالمی با اشــاره به معرفی محمد شریعتمداری از
ســوی رئیسجمهور به مجلس برای تصدی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،گفت :آقای شریعتمداری تعامل بسیار خوبی
با دولــت و مجلس دارد و با توجه به اینکه چند ســال وزیر
بود و در چهار سال گذشته معاون اجرایی رئیسجمهور بوده،
عالوهبر امورات وزارتخانه ،بر مسائل کشور هم مسلط است.

آقای شریعتمداری
هــم برنامههای
خوبــی در ایــن
زمینــه اجرایــی
میکنــد و هم در
این راستا حرکت
خواهــد کــرد و
موفق خواهد بود.
رضایی تاکیــد کرد :حضور بخش خصوصــی در صنعت،
تســهیالت و ســرمایهگذاری ،برنامه ریزی بــرای خروج از
رکود ،فعال کردن صنایع کوچــک و زود بازده ،برنامه ریزی
برای راهاندازی صنایع ســنگین و بزرگ ،افزایش صادرات و
جلوگیری از واردات غیر ضرور برای حمایت از صنعت داخلی

الزم و ضروری است.
رضایــی با بیــان اینکه تحقق این موارد از سیاســتهای
شــریعتمداری اســت ،گفت :قطعا با حضور شریعتمداری در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت شــاهد اتفاقات خوبی خواهیم
بود و شرایط بهتری بهوجود میآید.
رضایــی با بیــان اینکه وزیر بایــد اداره جــدی و انگیزه
قــوی تــر داشــته باشــد ،تصریح کــرد :ایــن خصلت در
آقــای شــریعتمداری وجــود دارد و این از نقــاط قوت وی
اســت و میتواند در موفقیت وی تاثیر به ســزایی داشــته
باشد.
به گفته وی ،شــریعتمداری رای باالیی از مجلس خواهد
گرفت و بهزودی کار خود را در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
آغاز میکند.

سیدعباس عراقچی در سخنرانی بنیاد صلح ساساکاوا:

در صورت نقض برجام ،ایران برای هر احتمالی آمادگی دارد
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان گفت:
برجام از جایگاهی قوی در ســطح بینالملل
برخوردار اســت و نه تنهــا قطعنامه 2231
شورای امنیت بلکه مجموعه اتحادیه اروپا و
جامعه بینالملل از آن حمایت میکنند.
به گزارش ایسنا ،ســید عباس عراقچی گفت :پایبند
نبودن به برجام قطعا برای طرفهای ناقض آن هزینه
جدی خواهد داشت و در صورت بروز چنین امری ،ایران
برای هر احتمالی آمادگی دارد.
معاون وزیر امور خارجــه در ادامه حضور در ژاپن در
بنیاد صلح ساســاکاوا و در حضور بیــش از  300نفر از
کارشناسان و محققان ژاپنی درباره تحوالت خاورمیانه
و نقش ایران سخنرانی کرد.
وی به موضوع برجام پرداخت و ابعاد آن را در ســطح
بینالمللی و منطقهای برشمرد.
عراقچی با تشریح نتایج برجام در دو حوزه هستهای و
رفع تحریمها ،به ویژه پیشرفت اقتصادی ایران در یک
ســال و نیمی که از اجرای برجام میگذرد ،تاکید کرد:
برجام از جایگاهی قوی در ســطح بینالملل برخوردار

اســت و نه تنها توســط قطعنامه  2231شورای امنیت
بلکه توســط مجموعه اتحادیه اروپا و جامعه بینالملل
مورد حمایت قرار دارد.
وی بهانهجوییهای آمریکا و اعمال بســته تحریمی
به خاطر برنامههای موشــکی ایــران را امری غیرقابل
پذیرش دانســت و گفــت :برنامه موشــکی ایران که
محصول توانمندیهای مردم ایران است ،صرفا دفاعی
است و جنبه بازدارنده دارد.
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به سوابق
روابط ایران و ژاپن گفت :این روابط همواره دوســتانه و
در جهت منافع دو کشور همراه با درک و احترام متقابل
بوده است.
وی گفت :در دوران بعــد از تحریمها ،همکاریهای
اقتصادی ایران و ژاپن روند رو به رشــدی را آغاز کرده
است و انتظار میرود در آینده با سرعت بیشتری ارتقا
و توسعهابد و قابلیتها و ظرفیتهای دو کشور در مسیر
همکاریهای سازنده و موثر بیشتری قرار گیرد.
عراقچی همچنین به تبیین اوضاع منطقه خاورمیانه و
چالشهای آن پرداخت.

افشین حبیبزاده عضو منتخب شورای پنجم تهران:

نجفی راه سختی را در پیش دارد
عضو منتخب شورای شهر پنجم تهران با بیان اینکه وضعیت کنونی
تهران به گونهای است که نجفی برای بهبود آن راه سخت و زمانبری
را در پیش دارد ،گفت :با این حال تجربه و برنامههای نجفی نشان داده
است که میتواند بخش زیادی از چالشهای تهران را حل کند.
به گزارش ایســنا ،افشین حبیبزاده با اشــاره به انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان
شــهردار تهران گفت :به نظرم دکتر نجفی کار بسیار سختی را پیش رو خواهد داشت
که میتوان در چند ســرفصل کلی آن را تنظیم کــرد .وی با بیان اینکه یک بخش از
فعالیتهای پیش روی نجفی به داخل شهرداری باز میگردد و آن هم انتظام ساختاری
درون شهرداری است که آن را میتوان یکی از کارهای مهم دانست ،تصریح کرد :البته
نجفی در برنامهای که به شورای شهر ارائه کرد به طور مفصل به این موضوع پرداخته

شهردار تهران از انتخاب معاونین قویتر از خود
ترسی نداشته باشد
استاندار تهران با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات توسط شهردار
به معاونین و تحقق نظارت بر امور مدیریت شــهر افزود :امیدوارم
شهردار آینده قانون را محور قرار دهد.
به گزارش ایسنا ،سیدحسین هاشمی در تشریح اقدامات انجامشده
در سطح استان تهران و همچنین ویژگیهای شهردار آینده تهران
گفت :روزی که به عنوان استاندار تهران منصوب شدم تالش کردم
دیوار بتنی میان روابط شــهرداری تهران و استانداری را بردارم چرا
که همه قصد داریم به مردم خدمت کنیم و این دیوارکشیها معنا
ندارد ،قطعا باهم بودن و هم افزایی کمک میکند کارها بهتر انجام
شــود .در حقیقت وحدت رویه برای خدمترســانی یک ضرورت
اجتنابناپذیر اســت .وی افزود :در راستای برداشتن این دیوار بتنی
ســه مالقات با شهردار داشتم و تحکیم روابط را پیگیری کردم اما
وقتی مشــاهده کردم آن چیزی که می خواهیم محقق نمیشود
رها کردم البته این به این معنا نبود که ارتباط قطع شــود معاونین
استانداری ارتباط داشتند اما آنچه که میخواستیم صرفا در ارتباطها
نبود .وی ابراز امیدواری کرد :در دوره جدید برای کاهش معضالت

وی فقــر و نابرابــری اقتصــادی ،رژیمهــای
غیردموکراتیک و ســرکوبگر ،افراطگرایی و تروریسم
و به ویژه بحران مزمن فلســطین و سرکوبگریهای
رژیم صهیونیســتی را از جمله مهمترین این چالشها
برشمرد.
عراقچی با اشاره به حضور بازیگران مختلف و متنوع
در منطقه ،تاکید کرد :نقش ایران به عنوان یک بازیگر
قدرتمند و تاثیرگذار در خاورمیانه بر کســی پوشــیده
نیست .ایران یکی از با ثباتترین و امنترین کشورهای
منطقه اســت و بر خالف بسیاری کشــورهای دیگر،
منشــا قدرت و توان آن تنها مردم ایران هستند .وی به
برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و
مشارکت  73درصدی افراد واجد شرایط به عنوان یکی
از مظاهر قدرت ایران اشاره کرد و آن را موردی منحصر
به فرد در بین کشــورهای منطقه دانست .معاون وزیر
امور خارجه افزود :تروریسم تکفیری اکنون بزرگترین
چالش منطقه اســت و خطرات آن نــه فقط خاورمیانه
بلکه کل جهان را تهدید میکند .مقابله با این تهدید به
اجماع جهانی و همکاری همه کشورها نیاز دارد.

که نشان دهنده ضرورت ایجاد تغییرات و اصالحات در درون شهرداری است .وی با بیان
اینکه شهرداری در دوران نجفی نیازمند تغییر رویکرد در مدیریت شهری است که باید
از تمرکز در کالبد به تمرکز در روح حاکم بر شــهر تغییر کند گفت :حال شهر تهران بد
است و باید شهردار جدید تهران برای این موضوع چارهای بیندیشد .حبیبزاده همچنین
اصالح روابط فی مابین شهرداری و شورا را یکی دیگر از برنامههای شهردار بعدی تهران
دانست و گفت :روابط شهرداری با سایر نهادهای مرتبط نیز باید اصالح شود چرا که الزم
است بنیان جدیدی در عرصه مدیریت شهری گذاشته شود که عالوه بر رعایت قانون،
شورا نظارت خود را نیز عملیاتی کند .عضو منتخب شورای شهر پنجم با بیان اینکه در
حوزه انتظام ساختاری در شهرداری ،باید کارهای بسیار زیادی انجام شود ،تصریح کرد:
عالوه بر تغییر در چارتهای شهرداری و معاونتها  ،نظام تصمیم سازی در شهرداری
از شیوه نظامی به مشارکتی باید تغییر کند .چرا که در شهرداری امروز به نظام تصمیم
سازی توجه نمیشود و مشارکت بدنه کارشناسی شهرداری نیز جلب نمیشود و این شیوه
تصمیمگیری در شهرداری فعلی یک شیوه نظامی است که باید به شیوه مشارکتی تغییر
کند .چرا که معتقدیم بدنه کارشناسی شهرداری تهران قابل دفاع است و حرفهای زیادی
برای حضور در عرصه تصمیمگیری دارد اما متاســفانه مورد توجه قرار نمیگیرد و شاید

سیدحسین هاشمی استاندار تهران:

شهر تهران مثلث شهرداری ،شورا و فرمانداری با یک ارتباط موثر
و هم افزا شــکل بگیرد .شــرایط موجود نشانگر آن است که این
تعامل و همکاری حتما ایجاد خواهد شــد لذا شاهد آرامش بیشتر
شهر خواهیم بود و میتوان کارهای مهم را آغاز کرد .استاندار تهران
در تشریح ویژگیهای شهردار پایتخت گفت :در تمام دنیا شهرداران
پایتختها ویژگیهای خاصی دارند اما برخی شاخصها میتواند در
پیشبرد اهداف مدیریتی شهر موثر باشد .شهردار آینده باید پیش از
هر چیز انگیزه کار داشته باشد باید برای هرسال برنامه داشته باشد
و برنامهها را پیگیری کنــد این یکی از اصلیترین و کلیدیترین
مسائل است.
وی افزود :ما در دوره فعلی شــورای شهر تهران در حوزه نظارت
خأل داشتیم و شــورا باید به وظایف ذاتی خود عمل کند و نظارت
موثری را اعمال کند ،شهردار هم باید با تمام دستگاههای ذیربط در
شهر تعاملی موثر داشته باشد ،قانون را محور قرار دهد و از انتخاب
معاونین قویتر از خود ترسی نداشته باشد .به این ترتیب تفویض
اختیارات را انجام میدهد و خود بر امور شهر نظارت خواهد کرد.

یادداشت
سیامک پاکباز -حقوق دان

فرزندان دلیر ایران ،انتقام اقدام ددمنشانه داعش را خواهند گرفت
سردار سرلشــکر قاسم
ســلیمانی در پیامــی به
مناسبت شــهادت محسن
حججی ،اطمینــان داد که
فرزندان دلیــر ایران انتقام
این اقــدام ددمنشــانه را
خواهند گرفت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار
سرلشــکر پاســدار حاج قاســم
ســلیمانی در پیامی شهادت محســن حججی رزمنده مدافع حرم اهل بیت (ع) را تسلیت
گفت.
در متن این پیام آمده است:
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عراقچی که برای یک دیدار دو جانبه در توکیو به سر
میبرد در مدت اقامت خود در ژاپن ،دیدارهای متعددی
با مقامات سیاســی و اقتصادی ژاپن و نیز شرکتها و
بانکهای بزرگ این کشور انجام داد.
در این دیدارها راههای گسترش هرچه بیشتر روابط
ایران و ژاپن به ویژه همکاریهای اقتصادی در شرایط
جدیــد ناشــی از برجام و رفع تحریمهــا مورد بحث و
مذاکره قرار گرفت.

حضور دائمی شهردار تهران در عرصههای رقابت سیاسی باعث شده که کارشناسان اهل
فن ،در عرصه تصمیم سازی حضور فعال نداشته باشند .وی با بیان اینکه حضور مداوم
شهردار تهران در عرصههای رقابت سیاسی باعث شد که وی نتواند مدیریت شهری را
از رقابتهای سیاسی تفکیک کند و این یک نقطه ضعف است ،گفت :بسیار خرسندم که
دکتر نجفی در برنامه تشریح اهدافش عنوان کرد که اگر شهردار تهران شود از کسوت
سیاسی خارج و لباس خدمت به تن خواهد کرد .حبیبزاده با بیان اینکه متاسفانه شهردار
بعدی تهران در امر انضباط بخشی مالی راه سختی را در پیش دارد ،گفت :انضباط مالی
در شهرداری تهران بسیار مخدوش است و این مخدوش بودن انضباط مالی مورد تایید
کارشناسان درون شهرداری نیز قرار گرفته است .به گونهای که از نحوه واگذاری قراردادها
تا قیمت تمام شــده پروژه ،نحوه بستن قرارداد ،انتخاب پیمانکار و  ...دچار بی انضباطی
است که باید نظام پویای بازرسی در شهرداری تهران ایجاد شود و از تمام وجوه اقدامات
باید بازرســی صــورت گیرد و از قبل از انعقاد قرارداد تا تحویــل کار یا از نحوه برخورد
ماموران شــهرداری با مردم ،صدور مجوز و  ...باید بازرسی کاملی صورت گیرد و نجفی
نیز در برنامهاش اشاره کرد که بازرسی بازوی اصلی در کنار شهرداری است که میتواند
مدیریت را در حل معایب کمک کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد:

مرگ  ۱۲نفر در سیل شمال شرق کشور
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آخرین وضعیت
مناطق ســیلزده در پنج استان کشور را تشریح کرد و
از مرگ  ۱۲تن در پی این حادثه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،اسماعیل نجار گفت :به دنبال بارش
باران در اســتانهای گلستان ،گیالن ،خراسان رضوی،
خراســان شمالی و سمنان که از پنجشنبه آغاز شده و
تا روز گذشته نیز ادامه داشت شاهد جاری شدن سیل
در برخی از شهرستانها بودیم.
نجــار با بیان اینکه وقوع این حادثه پیشتر از طریق
اطالعیه و اخطاریههای سازمان هواشناسی پیشبینی
و از طریق رســانههای محلی اطالعرســانی شده بود،
افزود :این سیالب خساراتی را به تاسیسات و جادههای
مواصالتــی وارد کرده و تاکنون برابــر آمارها قریب به
 ۴۰۰تن امدادرســانی شده است .همچنین از بیش از
 ۳۰واحد مسکونی عملیات تخلیه آب انجام شده است.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه
متاسفانه در پی این حوادث  ۱۲تن در سه استان جان
خود را از دســت دادهاند ،گفت:هفت نفر در خراسان

رضوی ،چهار نفر در گلســتان و یک نفر در خراســان
شــمالی جان خود را از دســت دادهاند .همچنین دو
تن در روســتای شــیرینآباد علیآباد کتــول مفقود
شدهاند که جســتجوها برای نجاتشان همچنان ادامه
دارد.
وی با اشــاره به مورد فوتی اســتان خراسان شمالی
اظهار کــرد :چهار نفر در داخل یک دســتگاه خودرو
ســواری حضور داشــتند که آب خــودروی آنها را با
خود برد که یک نفر جان خود را از دســت داد و ســه
نفر دیگر نجات پیدا کرده که هماکنون در بیمارستان
تحت مراقبت هستند.
نجار با بیان اینکه عملیات امدادرسانی در پنج استان
درگیر ســیالب همچنان ادامه دارد ،گفت :بارشها نیز
ادامه داشــته و طبق پیشبینیهــا همچنان متوقف
نخواهند شــد؛ بنابراین توصیه میکنم از اســتقرار و
حضور در مجاورت مســیلها جدا خودداری کرده و به
هشدارها و توصیههای هواشناســی و مدیریت بحران
توجه کنند.

بررسی حقوقی عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با
ورزشکاران رژیم صهیونیستی

ماجرای بازی نکردن بازیکنان ایرانی شاغل در لیگهای خارجی به هنگام رویارویی
با حریفی از رژیم غاصب صهیونیستی در مسابقات ورزشی ،سالهاست سوژه اصلی
رسانههای داخلی و خارجی شده است.
در چند سال اخیر نیز ،حساسیتهای مجامع بینالمللی ورزشی بر روی این موضوع و لزوم عدم ورود
سیاســت در ورزش و نداشتن نگاه سیاسی به ورزش ،سبب در نظر گرفتن محرومیتهای سنگین برای
ورزشکارانی شده که به دالیل سیاسی با ورزشکاری از کشور دیگر حاضر به رقابت نمیشوند.
هرچنــد مجامع بینالمللی در خصوص عدم ورود سیاســت در ورزش ،بعضــا برخوردهای دوگانه و
متناقضی داشــتهاند ،مثل برخوردی که با تیمهای عربستانی در ماجرای بازی نکردنشان در ایران دارند
اما نمیتوان صحیح بودن اصل این سخن را انکار کرد که روح ورزش اجازه ورود نگاههای سیاسی را به
این حوزه نمیدهد.
علی ایحال شــاید سفت و سختترین مواضع را در این خصوص ،ایران در عدم رویارویی با حریفان
اســرائیلی ،خواه در قالب تیمهای ایرانی یا غیرایرانی ،داشته باشد و سالیان سال است که بر این مواضع
پافشاری میکند تا جاییکه ورزشکاری را که از روبرو شدن با حریفی از اسرائیل امتناع میکند ،به مثابهک
قهرمان ملی میداند و پاداشهایی را نیز برای او در نظر میگیرد .نمونه بارزش آرش میراسماعیلی است
که بارها مورد تقدیر مســئولین قرار گرفت .اما بحث همیشــه به این ســادگی نیست .گاهی این چنین
تصمیمی ممکن است به قیمت از دست رفتن حیثیت ،اعتبار و حتی آینده ورزشی یک بازیکن تمام شود
که قطعا جوایز مادی هم نمیتواند چاره ساز شود.
اساسا میتوان تصمیم بر عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را در چند فرض بررسی کرد؛
 -1در ورزشهای انفرادی :از آنجا که در اینگونه ورزشها مثل جودو ،تکواندو و غیره ،هیچ بازیکنی
تا کنون در لیگهای خارجی نداشــته ایم هیچگاه چنین بحثی به میان نیامده است .اما به نظر میرسد
اگر زمانی قرار باشد به قید قرعه مثال یکی از رزمیکاران ایران در قالب یک تیم خارجی مقابل حریفی از
رژیم اشغالگر قدس قرار بگیرد ،بنا به دالیلی که در ادامه مطلب خواهم گفت باید مقابل وی بازی کند .اما
اگر ورزشکاری از ورزشهای انفرادی ایران در قالب تیم ملی مثال در میدان المپیک و در فینال و یا نیمه
نهایی یا حتی سایر مراحل مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیرد ،آیا نباید بازی کند؟ آیا باید  4سال زحمت
شبانه روزی خود را نادیده بگیرد و از --اینکه شاید بتواند نامش را در تاریخ جاودانه کند ،عبور کند و به
دروغ و به خاطر محروم نشدنهای بعدیش از سوی مراجع بینالمللی بگوید به دلیل مصدومیت نمیتوانم
بازی کنم پاسخ این پرسش را نیز در ادامه و پس از بررسی بعد دیگر ماجرا خواهم داد.
 -2در ورزشهای تیمی :در اینگونه ورزشها دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد؛
الف) عدم رویارویی در قالب تیم ملی ایران با حریفان اســرائیلی :در این حالت ،فارغ از نادیده گرفتن
قاعده بینالمللی عدم ورود نگاه سیاســی به ورزش ،اصوال مشکل خاصی در بین صاحبنظران سیاسی
و ورزشی وجود ندارد .چرا که یک تصمیم ملی است و فارغ از تبعات مادی و غیرمادی که احتماال برای
فدراســیون مربوطه دارد ،تبعات دیگری برای خود ورزشکارها ندارد .لذا به راحتی میتوانیم با یک نگاه
کامال سیاســی و غیر ورزشی! ،از بازیکردن در مقابل حریف امتناع نماییم .شاید به همین دلیل مثال از
صعود به مرحله دوم مسابقات جام جهانی باز بمانیم!
ب) عدم رویارویی در قالب یک تیم غیرایرانی با حریفان اسرائیلی:
در این مورد بحث کمی پیچیدهتر و مفصلتر اســت .اینجا دیگر فقط بحث قاعده و نزاکت بینالمللی
و مرام پهلوانی و از این دســت شعارها نیســت .پای یک قرارداد در میان است .در واقع بازیکنان شاغل
در خارج از کشــور در قالب هر تیم ورزشــی اعم از فوتبال ،هندبال ،بسکتبال و  ...و یا حتی ورزشکاران
ورزشهای انفرادی شــاغل در خارج از کشور به واسطه قرارداد و تعهدی که به آن باشگاه دارند ناچارند
مواضع و منافع باشگاه خود را در نظر بگیرند و به آن پایبند باشند.
به طور کلی در پاســخ به پرسشی که در ابتدای بحث مبنی بر لزوم پایبندی ورزشکاران ایرانی شاغل
در خارج از کشور به تعهدات خود مطرح نمودم ،باید بگویم به سه دلیل زیر این ورزشکاران حق ندارند از
رویارویی با هیچ حریفی امتناع کنند؛
 -1از نظر شرعی :در قاعده «اوفوا بالعقود» که ناشی از آیه  15سوره شریفه مائده« ،یا ایهاالذین امنوا
اوفوا بالعقود» و یا قاعده «المؤمنون عند شــروطهم» است ،پای بندی به تعهدات بصورت مطلق ،جزو
وظایف مؤمنین آورده شده و در این قاعده ،تخصیص و تقییدی هم وجود ندارد .در واقع به دلیل اطالق
این قاعده ،همه مؤمنین باید به تعهداتشــان در قراردادهایی که با هرکس اعم از مومنین یا غیرمؤمنین
منعقد میکنند پایبند باشند.
 -2از لحاظ حقوقی :جدای از لزوم رعایت این قاعده شرعی از لحاظ حقوقی نیز ،باید ضمانت اجراهای
ناشــی از تخلف از تعهدات قراردادی آنها را نیز در نظر گرفت و بدانیم که اگر باشــگاه با درخواســت
بازیکنان ایرانی اش جهت عدم رویارویی با حریف اســرائیلی موافقت نکند ،چه پیامدهای ناگواری برای
آنها خواهد داشت .از جریمههای مالی سنگین  -که قطعا فدراسیونها و وزارت ورزش ایران زیر بار آنها
نخواهند رفت  -گرفته تا از بین رفتن اعتبار و حیثیت آن ورزشکار و شاید اخراج وی از آن باشگاه .بنابراین
اینکه بازی کردن احسان حاج صفی و مسعود شجاعی را در مقابل حریف اسرائیلی محکوم کنیم و بگوییم
دور از مرام پهلوانی بود و اینها مایه ننگ جمهوری اســامی در دنیا شدهاند ،حرفهای متعصبانه ،غیر
اخالقی و غیرحقوقی است که قطعا به دور از عدالت است.
سوال بسیار ساده من از حراست وزارت ورزش ،بسیج ورزشکاران ،فدراسیون فوتبال و سایر اشخاصی
که خود را متولی اینگونه مســائل میدانند و وظیفه خود میدانند که بالفاصله در چنین مواردی بیانیه
محکومیت و دفاع از مردم مظلوم فلســطین صادر کنند ،این است که آیا شما حاضر به جبران خسارات
مادی و معنوی از این ورزشــکاران ،در صورت تخلف از تعهدات باشگاهشان ،هستید؟ پاسخ قطعا منفی
است و شاید فقط در یک مراسم تجلیل ،یک سکه طال به آنها داده شود و بعد هم ورزشکار میماند و
حوضش!! دلیل دیگری که از بعد حقوقی و در راستای عدم محرومیت برای این بازیکنان ،میتوان بدان
پرداخت استناد به قاعده حقوقی فقهی (قبح عقاب بالبیان) است .بدین معنا که تا زمانی که جرم بودن یا
تخلف بودن عملی بصورت صریح به شخص یا اشخاصی اعالم نشده باشد ،نمیتوان مجازاتی بر آنها
بدلیل انجام آن اعمال تحمیل کرد.این قاعده از قواعد مسلم حقوقی است.
 -3از لحاظ عقلی :قواعد فقهی و عقلی متعددی در این زمینه وجود دارد( .ما حکم به الشــرع ،حکم
بــه العقل و ما حکم به الشــرع ،حکم به العقل) و یا قاعده دیگــری که میگوید (ال ضرر و ال ضرار فی
االسالم) و قاعد (وجوب دفع ضرر محتمل) و قواعد دیگر که همگی بر این نکته تاکید دارند که هرکجا،
عقل انسان ،ضرر جبرانناپذیری را برای خود یا دیگران تشخیص داد باید از آن پرهیز کند .از دست دادن
مدال المپیک در پرسشی که در ابتدای این نوشتار مطرح شد یا ورود خسارت سنگین در صورت تخلف
از تعهدات قراردادی از مصادیق بارز ضررهای جبران ناپذیر هستند.
متاســفانه در ماجرای پیش آمده برای دو بازیکن ارزشمند تیم ملی ایران و باشگاه پانیونیوس یونان،
اشخاص حقیقی و حقوقی همیشه در صحنه ،قبل از هرگونه محاکمهای ،حکم به محکومیت عمل این
دو بازیکن دادهاند و بعید هم نیســت که مادامالعمر از بازی در تیم ملی ایران و حتی باشگاههای ایرانی
محرومشــان کنند .روی سخن من با این دوستان است .این دو بازیکن از فرزندان همین مرز و بوم و با
اعتقادات ملی و مذهبی هســتند که به واسطه قراردادی که با یک باشگاه خارجی دارند باید به تعهدات
خود پایبند باشــند .همانگونه که خود بهتر میدانید ،قراردادهای باشــگاههای خارجی ،مثل قراردادهای
باشگاههای ایرانی نیست که به بازیکن اجازه هر نوع رفتاری را در قبال باشگاهش بدهد .بنابراین به حکم
صریح قانون ،شــرع و عقل و البته به حکم اخالق حرفهای ورزشی ،بازیکنان ایرانی شاغل در لیگهای
خارجی ،نمیتوانند تعهدات خود را زیر پا بگذارند چرا که باعث ورود ضرر به خودشــان و باشگاهشــان
میشوند .این در حالیست که حمایت از مردم مظلوم فلسطین ،به روشهای بهتر ،کم هزینهتر و پرسودتر
و حتی با جنبههای تبلیغاتی و رسانهای مثبت تر نیز امکان پذیر است .مثال کریستیانو رونالدو كفشهای
طالی خود را براي حمايت از كودكان فلســطيني فروخت و درآمد آن را صرف ســاخت مدرسه و مركز
خيريه در غزه كرد .اين خبر مدتی به مهمترين خبر رسانههای جهان تبديل شده بود.
او در پایان بازى پرتغال با رژیم صهیونیستی ،حاضر به تعویض پیراهنش با بازیکن تیم مقابل نشد .وی
در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره ورزشی مبنی بر این که «شما در خاک اسرائیل هستید یا فلسطین؟»
گفت :من در خاک فلســطینم .بازیکن مسلمان و ســتاره تیم ملی الجزایر که در جام جهانی  2014به
همراه تیمش نمایش درخشــانی داشت هم از جمله کسانی بود که اعتراضش را به کشتار مردم بیگناه
در غزه نشــان داد .فغولی به همراه دیگر بازیکنان تیم ملی الجزایر تمام پاداش  ۹میلیون یورویی فیفا را
به مردم غــزه اهدا کرد .میبینیم که اینگونه اعتراضها ،هم هزینه کمتری برای ما دارد و هم منفعت
بیشتری برای مردم مظلوم فلسطین .در پایان ،فارغ از اینکه این دو ورزشکار صرفا به دلیل اجبار باشگاه
متبوعشان ،باید در این دیدار بازی میکردند و در این راستا ،اقدامی که بیانگر رضایتشان از این تصمیم
باشد از خود بروز ندادهاند ،امیدوارم مسئولین محترم ورزشی و غیرورزشی با دور ریختن برخی تعصبات،
رویکردی منطقی نسبت به این مسئله اتخاذ نمایند.

