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حضور پررنگ مسئوالن در منزل
جانباختگان و مصدومان حادثه داراب

برخی نمایندگان زن مجلس به دنبال
طرح سوال از وزیر ورزش
به دلیل ممانعت از حضور زنان
در ورزشگاه آزادی هستند

محدثه :میترسم
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حذف شد
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نمک ندارد؟
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آفتاب یزد  -گروه سیاسی :حصر آزادی در بازی میان ایران و
سوریه هم شکســته نشد و مستطیل سبز همچنان برای نیمی از
جمعیت ایران ممنوع التصویر است .میگویند چراغی که به خانه
رواست  ...اما این قاعده با قوانین حاکم بر کشورمان تطابقی ندارد
چرا که در اینجا زنان چشم رنگی و مو بور خارجی همراه با پرچمها و
عالئم کشورشان به راحتی میتوانند از دربهای فوالدین ورزشگاه
آزادی برای تماشای مستقیم بازی های فوتبال و والیبال عبور کنند
امــا دروازه آهنین آزادی همواره و بــدون مرخصی در مقابل زنان
ایرانی قفل است .همچون بازی ایران و سوریه که دختران کشورمان
پایمردانه به سوی ورزشگاه  100هزار نفری آزادی حرکت کردند تا
شاید سهمی از صندلیهای مردانه آن داشته باشند اما همزمان با
ممانعت از ورود آنها به دختران سوری اجازه عبور داده شد.
واکنش ها به یک تبعیض

مشاهده صحنه عبور زنان سوری از درهای آهنین ورزشگاه آزادی
و انتظار زنان ایرانی پشت همان درها برای آنکه معجزهای رخ دهد
تا آنها نیز بتوانند همپای سوریها به
تماشای مستقیم بازی بپردازند ،خشم
زنــان این مرز و بوم را به عنوان نیمی
از جمعیت کشورشان برانگیخت و این
ناهنجاری به گونــهای بود که مردان
کشــور از جمله روحانیــون را نیز به
واکنش واداشت.
شــهیندخت موالوردی دستیار ویژه
رئیس جمهــوری ایران در امور حقوق
شــهروندی این اتفاق را ناقض حقوق
شــهروندی دانسته و در توئیتی گفته
اســت« :مــاده  ۸۹منشــور حقوق-
شهروندی :حق همه شهروندان ،به ویژه
 #زنان است که به امکانات ورزشی و
آموزشــی و تفریحات سالم دسترسی
داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ
اسالمی-ایرانی در عرصههای ورزشی
ملی و بینالمللی حضور یابند».
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان

ارز مسافرتی حذف شد

با اصــاح مقــررات ارزی ناظــر بر ارز
مسافرتی ،بانکها می توانند ضمن تسهیل
فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی
اعم از ســیاحتی و زیارتی ،از بیســتم
شهریور ماه سال جاری به فروش این ارز
به نرخ بازار در مقابل ارائه گذرنامه ،بلیط و
ویزای کشور مقصد اقدام کنند .به گزارش
خبرآنالین به نقل از روابط عمومی بانک
مرکزی ،تاکنــون مســافران ایرانی که
بیش از دوازده ســال ســن داشتند و از
راه های هوایــی ،زمينی ،ريلی و دريايی
از کشــور خارج می شدند ،میتوانستند
بــرای یک بــار در طول ســال حداکثر
 ۳۰۰دالر آمریکا يا معادل آن را ،با ارائه
گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران،
بلیط مسافرت ،ویزای کشور مقصد (در
خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا

هم در گفتگو با صدا و سیما گفته است« :مردم به لحاظ فرهنگی در
درجهای از فهم هستند که مالحظات را رعایت کنند .در گذشته هم
که خانوادهها به ورزشگاهها میرفتند مشکالتی وجود نداشته است».
معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ،در اینباره
گفته اســت« :فکر نمیکنم ورود به ورزشگاهها مطالبه اصلی بانوان
ایرانی باشــد .یکی از مطالبات اصلی خانمهای ایرانی این اســت که
دختران همگام با پسران بتوانند از امکانات ورزشی مناسبی برخوردار
باشند .دختران ایرانی به دلیل فقدان امکان ورزش و محرومیتهایی
که در نقاط مختلف کشور دارند ،از مشکالت اسکلتی رنج میبرند».
فاطمه حسینی نماینده مردم تهران بر این باور است که وزیر ورزش
به عنوان رکن اصلی باید مسئله ورود زنان به ورزشگاهها را پیگیری
کند تا دیگر شاهد چنین تبعیض هایی در کشور نباشیم .او از طرح
سوال خود از وزیر ورزش درباره حضور زنان در ورزشگاهها خبر داد و
گفت که پس از تعطیالت مجلس آن را تقدیم هیئت رئیسه خواهد کرد.
حســینی افزود« :در ســوال خود از آقای سلطانیفر عنوان کردم
که تاکنون جهت فراهم کردن شــرایط مطابق با موازین اسالمی و

دارند) و تعهد كتبی مسافر مبنی بر خريد
ارز مســافرتی فقط از يك منبع ،با نرخ
مبادلهای تهیه کنند .تاکید می شــود با
اجرای بخشنامه جدید (بخشنامه شماره
 ۹۶.۱۸۱۲۸۹مــورخ )۱۳۹۶.۰۶.۱۲
از تاریخ بیســتم شــهریور ،فــروش ارز
مسافرتی با نرخ مبادله ای از ذیل قسمت
"ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی،
حذف و فروش ارز مســافرتی با نرخ بازار
(آزاد) انجام خواهد پذیرفت .الزم به ذکر
است بانک مرکزی در سال جاری با هدف
رفاه حال شرکت کنندگان در گردهمایی
بزرگ اربعین حسینی ،همانند سال های
گذشته ،ارز مسافرتی به میزان حداکثر
 ۲۰۰دالر آمریکا به نرخ مبادلهای با ارائه
گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران و
بلیط مسافرت برای زائران این موسم را از
طریق بانکهای ملی ایران ،ملت و سامان
تامین می کند.

مقصر

در شأن بانوان کشورمان جهت حضور در ورزشگاهها جهت تماشای
رقابتهای ورزشی چه برنامهریزی و اقداماتی صورت گرفته است؟
در شرح سوال نیز عنوان کردم همانطور که مستحضرید متاسفانه
شــاهد آن هســتیم که شــرط حضور زنان در ورزشگاهها جهت
تماشــای مسابقات ورزشی داشتن تابعیت کشور تیم رقیب ایرانی
اســت و با توجه به اینکه ممانعت از حضور زنان در ورزشگاهها در
دوران تصدی وزارت جنابعالی اســتمرار یافته و این اقدام با اصول
سوم ،نهم و بیســتم قانون اساســی مغایرت دارد ،تاکنون جهت
فراهــم کردن شــرایط مطابــق با موازین اســامی و در شــأن
زنان کشورمان جهت حضور در ورزشگاهها برای تماشای رقابتهای
ورزشی چه برنامهریزی و اقدامی صورت گرفته است؟»
حجت االسالم والمسلمین محمدتقی رهبر ،عضو جامعه روحانیت
مبارز و فعال سیاســی اصولگرا هم معتقد اســت« :اگر قرار است
حضور زنــان ایرانی در اســتادیوم آزادی ممنوع باشــد ،در مورد
ملیتهای دیگر نیز باید چنین موضوعی را اعمال کنید».
پایمردی زنان کشورم ،ایران

عکس :مهر

حسن جنگجو نوجوان  21ساله تبریزی که
بیش از ربع قرن در تاریخ دفاع مقدس پنهان
بود و سالها در خاکی نامعلوم اما مقدس آرمیده
بود تصمیم گرفت بعد از  34ســال به فراق
مادرش پایان دهد و ایثار ،فداکاری ،مقاومت
را دوباره معنی بخشد.
در روزگاری کــه نــه کســی «زاده آقا» بود،
و نه علم بــه تکنولوژی شناســایی «ژنهای
خوب» دست یافته بود ،حسن با لهجه ترکی
آذربایجانــی مرزهای قومی را در نوردیده و از
میان شنیدن صدای خمپاره ها از پناهگاهها و
دیدن آنها در میدان جنگ راه دوم را انتخاب
کرد .در ســال  61از مسجد شهید شمچیان
تبریز قــرار بود  10نفر به جنگهای نامنظم
اعزام شــوند و حســن بدون داشــتن هیچ
بورســیهای و صرفا بخاطر روحیه شجاعت و
غیرت انتخاب میشود.
حســن جنگجو ،در مقابل وطن با آنکه شاید
وظیفه ای بر دوشش نبود ولی احساس وظیفه
می کرد چرا که او خوب از ستارخان آموخته
بود که خاک می خوریم ولی خاک نمی دهیم،
آری حســن بازمانده نسل ســتارخانها و
باقرخانها بود .او بعد از  34ســال به موطن
خود ،دیار آذربایجان برگشت ،تا مردم از این
به بعد در کنار باکریها و تجالیی ها ،همت ها
و ....از حججی ها و جنگجوها حماسه سرایند.
حضور یک نوجوان  21ســاله در عملیاتهای
مهم همچون فتح المبین ،والفجر  ۴و خیبر
نه داستان اســت نه قصه بلکه بر واقعیتهای
تاریخ زندگی جنگجوهاســت .اگــر امروزه
تالشــهای فراوان بــرای تصدی پســتها و
در کنــار رجالیون قرار گرفتــن بدون هیچ
شایســتگی رواج گرفتــه آن روزگار امثــال
جنگجو بدون هیچ سفارشــی همرزم شهید
چمــران در جنگهــای نامنظم می شــدند
وبدونحضورعکاساندشمنرابهعقبمیراندند
وبههیچفرداییجزفردایمیهننمیاندیشیدند.
اعتقاد و نگرانی به همین فردای مام میهن بود
که زمانی حسن جنگجودر عملیات خیبر تیر را
بر پای خود احساس می کند ،لحظه ای از عزم
و اراده خود پا پس نمی کشد و با پای لنگان در
عملیات مهم خیبر حضور می یابد .از پسردایی
او که «جانباز» دوران جنگ اســت نقل شده :
"به خاطر ترکش پایش نمیتوانســت پوتین
بپوشــد برای همین یک دمپایی پوشیده و با
کش به پایش بســته بود به همین شکل هم
در عملیــات حضور یافتــه و آنگونه که خود
میخواست پا برهنه به دیدار معبودش شتافت".
شهید حســن جنگجو علی رغم سن و جثه
کوچکی که داشــت غیر از عملیات خیبر در
فتح المبین و والفجر  ۴نیز حضور می یابد.

2

آنچــه پس از بــازی ایران و ســوریه همچون
نمکــی بود بر زخم ممانعــت از حضور زنان در
اســتادیوم آزادی ،ورود برخی دختران کشــور
بــا لباسها و عالئم ســوری به ورزشــگاه بود.
آنها برای آنکه بتوانند از نزدیک شــاهد رقابت
تیم ملی کشورشان باشــند با البسه سوری به
آزادی ورود کردنــد .غنچه قوامی روزنامهنگار و
از جمله زنانی که بعدازظهر سهشــنبه از پشت
میلههای آهنین به تماشــای زنانی نشست که
میتوانستند به ورزشگاه ورود کنند ،در صفحه
اینســتاگرام خود چنین نوشــته است« :در دو
قدمی مان به زنان سوری اجازه ورود می دادند و
ما را به قول خودشان کیش میکردند .اکثرمان
بلیت داشتیم .فقط ما نبودیم ،زنان دیگری هم
اضافه شدند و عده ای از آنها با پرچم سوریه به
اســتادیوم راه پیدا کردند .دختری از اصفهان با
اتوبوس آمده بود و به مامور میگفت« :این همه
راه را نیامدم که به من بگویید برو».....

جناب آقای دکتر محمود محمدی

واژه خواهر ما را به یاد رشادت ها و از خود گذشتگیهای
حضرتزینبکبری(س)میاندازد.یادعاشقیهایبیدریغ
در نبود مادر.
حال شما را میدانیم و از اندوه عمیق تان باخبریم.
درگذشت خواهر بزرگوارتان را تسلیت عرض مینماییم.
همراه لحظات خوب ما هســتید ،ما را در این لحظات
اندوهناک شریک بدانید.

آرش بامدادیان .سمیه کرمانی

سرمقاله

 -1داور وقتی سوت پایان بازی فوتبال ایران و
سوریه را نواخت چهره ایرانیها توام با بغض و
عصبانیت بود .این حالت من باب تساوی دور
از انتظار و یا از بین رفتن رکورد تیم ملی نبود
بلکه ناشــی از غوطه ور شدن در تناقضهایی
است که مسئوالن ،مردم را گرفتار آن کردهاند.
اینپارادوکسهامثلخورهبهجانانسانمیافتد
و آدمی را رها نمی کند .این تناقض ها ،وظیفه
اصلی شان اعتماد زدایی است و همانند سمی
مهلکعملمیکنند.
 -2نخستین تناقض میدان سه شنبه ،حضور زنان
سوری بر روی سکوها وایجاد محدودیت برای
بانوان ایرانی علیرغم تهیه بلیت بود .این نکتهای
قابل تأمل بود که زنان بیگانه میتوانند اما زنان
خودماننمیتوانند!اینپرسشبارهاوبارهامطرح
شده و هیچ پاسخی نیز برای آن یافت نشده است.
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چهر ه روز
مادر شهید جنگجو در روز تشییع
پسرش دار فانی را وداع گفت
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حمله داعش به خبرنگاران
پرستیوی در سوریه

در حالی که شکست محاصره سه ساله داعش
بر دیرالــزور ،تاکنون این منطقه را محل توجه
رســانههای خبــری جهان کرده اســت ،تیم
خبری شــبکه پرستیوی ،دیروز چهارشنبه
در منطقه ،مــورد حمله داعش قــرار گرفت.
به گزارش خبرآنالین ،در حمله نیروهای داعش
به خبرنگاران پرستیوی که دیروز اتفاق افتاد،
تجهیزات اس ان جی شــبکه پــرس تی وی
خســارت جدی دید ،اما صدمهای متوجه هیچ
یک از اعضای گروه خبری پرس تی وی نشد.
این گــروه به همراه خبرنگاران شــبکه العالم
مشغول پوشــش آخرین اخبار و تحوالت نبرد
نیروهای ســوری با داعش در شهر کباجو در
 30کیلومتری جنوب غربی دیرالزور در مرز سوریه
و عراق بودند .ســه سرباز سوری در جریان این
حملــه در نزدیکی محل اســتقرار خبرنگاران
شبکههای پرستیوی و العالم مجروح شدند.

کشف مواد منفجره از
آپارتمانی در نزدیکی پاریس

یک مقام پلیس فرانســه روز چهارشنبه اعالم
کرد که پلیس در جریان حمله به آپارتمانی در
جنوب پاریس ،مقادیری ماده منفجره TATP
از نوع مواد مورد استفاده در حمالت تروریستی
اروپا ،کشــف کرده است .به گزارش ایرنا ،مقام
مزبور یادآور شــد که در جریان حمله پلیس،
کســی در آپارتمان حضور نداشت و فردی هم
بازداشت نشد .ماده منفجره  ،TATPماده ای
است که آسان ســاخته می شود اما به شدت
ناپایدار است و در ســال های اخیر در جریان
حمالت تروریســتی داعش در غرب اروپا مورد
استفاده قرار گرفته است.

