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شبکه

بازتاب عدم اجازه به بانوی قهرمان جودوی کشورمان به خاطر حجاب

مارال ناامید نباش

آفت�اب ی�زد – گروه ش�بکه :م�ارال مردانی
نماین�ده جودوی ای�ران در المپی�ک جوانان
به دلیل پوشش اسلامی اجازه مبارزه مقابل
حریف خ�ود را پیدا نکرد و از دور مس�ابقات
حذف شد .تیم ملی جودوی پسران و دختران
ایران در حالی راهی المپیک آرژانتین ش�ده
است که مارال مردانی به عنوان نماینده وزن
منهای  ۷۸کیلوگرم تیم ملی جوانان دختران
قرار بود در این رقابتها در نخستین دیدار به
مصاف نماینده دومینیکن برود اما متأس�فانه
مس�ئوالن برگزاری این رقابتها ب�ه او اجازه
مب�ارزه کردن به دلیل نوع پوش�ش را ندادند
و به همین دلی�ل او از گردونه رقابتها حذف
شد .طبق قانون فدراسیون جهانی جودوکاران
تنها در مس�ابقات قهرمانی آسیا اجازه دارند
که با پوش�ش اسلامی وارد تاتامی ش�وند و
درغیراینصورتدرمسابقاتجهانی،المپیک
و تورنمنتهای بینالمللی اجازه مسابقه دادن
را ندارند .در المپیک 2012لندن این اتفاق برای
یکی از نمایندگان کشور عربستان رخ داده بود
که با دخالت  IOCاین ماجرا ختم به خیر شد
و نماینده عربستان با کاله شنا در کمتر از یک
دقیقهموفقشدمقابلحریفخودمبارزهکند.
واکنشفدراسیون

در پ�ی این رخداد محمد درخش�ان ،رئیس
فدراس�یون جودو گفت« :در مسابقات جودو
که تح�ت نظر اتحادیه جودوی آس�یا برگزار
میشود ،همیش�ه بانوان نماینده ما با حجاب
اسلامی به میدان میروند و مشکلی وجود
ندارد،امادرمسابقاتیکهتحتنظرفدراسیون
جهانی برگزار میش�ود هیچ�گاه نمایندگان
ما حضور ندارند .به همین دلیل ما هیچ وقت
بانوانخودرابهمسابقاتگرنداسلموگرندپری
و جهانی اعزام نمیکنیم و میدانیم حضور آنها
با حجاب اسالمی در مسابقات ممنوع است».
وی تصریح کرد« :داستان مسابقات المپیک
متف�اوت اس�ت و المپی�ک را  IOCبرگ�زار
میکن�د .به یاد دارم در المپی�ک  2012لندن
و المپی�ک  2016ریو دو ورزش�کار مس�لمان
حضور داشتند و من به عنوان مسئول کنترل
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ادامه تهدید به قتل نمایندگان مجلس با روشی جدید

مجلس ختم برای روح الله حضرت پور!

واکنش کاربران

رئیس فدراسیون جودو:
زمانی که مارال مردانی سهمیه این مسابقات را دریافت کرد در نامهای این موضوع را به ما
چ اشارهای به ممنوعیت مبارزه با حجاب نشده بود .مشکل
اعالم کردند که در آن نامه هی 
مردانی به دلیل عدم نفوذ ما در آنجا بوده و اگر در آرژانتین حضور داشتم مشکل او را
حل میکردم .در دوره گذشته رامین صفویه در گروه خود با نماینده رژیم صهیونیستی
روبهرو شده بود که من توانستم با رایزنی مشکل او را برطرف کنم
مسابقات با رایزنی که داشتم اجازه دادم این دو
ورزشکار که از مصر و عربستان بودند به مبارزه
با رقبای خود بپردازند اما به نظر میرس�د در
المپیک جوانان سختگیری صورت گرفته و
چونمننیزدرآنجاحضورنداشتم،نتوانستیم
با رایزنی مشکالت آنها را حل کنیم ».رئیس
فدراس�یون جودو در پاس�خ به این سوال که
گفته میش�ود االنزی رئیس اتحادیه جودوی
آس�یا در نامهای که یک م�اه و نیم پیش به او
ارسال کرده است ،شرایط برگزاری مسابقات
و ممنوعی�ت مبارزه با حج�اب را اعالم کرده
و ام�روز این نامه را ب�ه صالحی امیری رئیس
کمیته ملی المپیک نش�ان داده است ،گفت:
« هیچ نامهنگاری در این زمینه صورت نگرفته
است ،االنزی رئیس اتحادیه جودوی آسیاست
و ما همیشه در مس�ابقاتی که تحت نظر این
اتحادی�ه برگزار میش�ود با حجاب اسلامی

حاضر میشویم .احساس میکنم کسانی که
این شایعات را مطرح کردند در حال شیطنت
هس�تند .اگ�ر االنزی یک م�اه و نیم پیش به
من نامهای زده باش�د این نامه موجود است و
ازبیننرفتهاست.دوستانمیتوانندازاتحادیه
جودوی آس�یا این نامه را دریافت کرده و آن
را منتش�ر کنند ».درخشان خاطرنشان کرد:
«زمانی که مارال مردانی سهمیه این مسابقات
را دریاف�ت کرد در نامهای این موضوع را به ما
چ اش�ارهای به
اعالم کردند که در آن نامه هی 
ممنوعیت مبارزه با حجاب نشده بود .مشکل
مردانی به دلیل عدم نفوذ ما در آنجا بوده و اگر
در آرژانتین حضور داش�تم مش�کل او را حل
میکردم .در دوره گذش�ته رامین صفویه در
گروه خود با نماینده رژیم صهیونیستی روبهرو
شده بود که من توانستم با رایزنی مشکل او را
برطرفکنم».

حذف این بانوی جودوکار از گردونه رقابت،
واکنشهایی را از سوی کاربران شبکههای
اجتماعی در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوش�ته است:
« دخت�ر با حج�اب از رقابت کنارگذاش�ته
بشه ،نقض آزادی زنان نیست؟»
فرد دیگری نوشته اس�ت «:همه دنیا شده
عدم احترام به عقاید»
یکی دیگ�ر از کاربران اینطور مینویس�د:
« کسانیکه این ورزش رزمی رو میشناسن
میدونن چه ورزش س�نگین وپرمش�قتیه.
آنوقت یه نفرتوی س�طح ملی با یک دلیل
غیرمنطق�ی ،غی�ر ورزش�ی و ناخواس�ته
ازالمپی�ک که نهایت آرزوی هر ورزش�کار
حرفهایه محروم میشه .مایه تاسف است»
فرد دیگری گفته است «:مارال مردانی تنها
دختر ج�ودوکار ای�ران در المپیک جوانان
ب�ود که به دلیل حجاب اج�ازه مبارزه پیدا
نکرد! اون�م وقتی این دختر در مس�ابقات
انتخابی با حجاب ش�رکت کرده و مشکلی
هم نداشت!»
کارب�ران دیگر نوش�تهاند «:مح�روم کردن
مارال مردانی از مس�ابقه به خاطر پوشاندن
موهاش فاجعه است! یعنی چی که حق این
بچ�ه رو به خاط�ر نوع پوش�ش اش پایمال
کردن؟!»« ،این نگاه تمنا و خواهش و نگرانی
مارال مردانی ب�ه صالحی امیری و قراخانلو
ب�ه دل آدم چنگ میندازه .این بچهها برای
رس�یدن به ای�ن مرحل�ه یک دنی�ا تالش
میکنند و اونوقت به راحتی با چنین دالیلی
حذف میشوند!» «،اینکه به خاطر حجابت
مقام و طال و رتبه را دس�ت رد به سینهشان
زدی قابل تحسین است .خانم مارال مردانی
ناامید نباش و به قهرمانیهای پیش�رو فکر
کن  ...دخت�ر با حیا و قهرمان ایران زمین»،
«موض�وع عجیبیه كه ب�ا برنامههای IOC
نمیخونه .سوال اصلی اینه كه وقتی حضور
با پوشش اسالمی از نظر فدراسیون جهانی
حل ش�ده ،چه مس�ئلهای باعث این رفتار
شده؟! نباید ساده از كنارش گذشت».

تندورهای مخال��ف  FATFک��ه در روزهای
گذشته با ارسال پیامکهای موهن ،نمایندگان
مردم در مجلس ش��ورای اسالمی را تهدید به
م��رگ کرده بودند ،این بار پا را فراتر گذاش��ته
و گ��روه دیگری از آنها برای یکی از نمایندگان
موافق  FATFمجلس ختم گرفتند! به گزارش
عصر ایران ،این بار روحاهلل حضرت پور ،نماینده
ارومیه به روش��ی جدید تهدید به مرگ ش��د؛
دلواپس��ان از هم اکنون برای وی مجلس ختم
گرفتند و با روش��ن کردن شمع و توزیع خرما،
او را از هم اکنون ُمرده دانس��تند! این اتفاق در
دانشگاه صنعتی ارومیه رخ داد و برگزارکنندگان
این ش��وی تبلیغی ،ن��ام برنامه خود را مجلس
ختم منافقین گذاش��تند و با چسباندن عکس
حض��رت پ��ور روی پارچ��ه مش��کی ،کنارش
نوشتند :از نمایندگان شهر ارومیه چه کسانی
ب��ه این طرح رأی مثبت دادند؟ چند روز پیش
حضرت پور ک��ه از نمایندگان اصولگرا و میانه
روی مجل��س محس��وب میش��ود ،اعالم کرد
که به الیح��ه ( CFTمرتبط با  )FATFرأی
مثبت داده است .وی در گفت و گوی کوتاهی
با عصر ایران با اش��اره ب��ه رأی مثبت خود به
این الیح��ه گف��ت :از مدتها پی��ش که این

الیحه مطرح شد ،بررس��یهای خود را درباره
آن ش��روع کردم ،از مرکز پژوهشهای مجلس
نتیج��ه مطالعات مربوط به آن را خواس��تم ،با
کارشناسان متعدد مشورت کردم ،با موافقان و
مخالفان بحث کردم ،مقاالت ایجابی و س��لبی
زی��ادی در این باره مطالعه ک��ردم و در نهایت
به این اقناع وجدانی رس��یدم که خیر و صالح
کشور ،مردم و نظام در این است که با تصویب
این الیحه یکی از بهانههای دش��منان ایران را
از آنها بس��تانیم و اجازه ندهیم ایران در لیست
سیاه مبادالت بانکی جهان قرار بگیرد ،بنابراین
با نگاهی علمی و خیرخواهانه و غیرجناحی به
آن رأی مثب��ت دادم  .حضرت پ��ور افزود :این
که عدهای مخالف باش��ند ،امری کام ً
ال طبیعی
اس��ت اما اضطرابی که آنان را فرا گرفته بسیار
س��وال برانگیز اس��ت که چه منافع��ی از آنها
به خطر افتاده اس��ت که این گونه دست به هر
عمل غیراخالقی و غیر قانونی میزنند و حتی
از تهدید به مرگ نمایندگان مردم ابایی ندارند!
اتفاقاً این واکنشهای نابخردانه نشان میدهد
ک��ه مجلس کار خود را به درس��تی انجام داده
است و نمایندگان نیز بیدی نیستند که از این
بادها بلرزند.

تلف شدن عجیب  5راس گور خر

زندهگیری به روش محیط زیستیها!

میشود؛ اداره کل حفاظت محیطزیست
آفتاب یزد -گروه شبکه :سازمان محیط
استان سمنان علت تلف شدن این پلنگ را
گیری گورخر
این اتفاقی که تو زنده
زیس��ت برای ساماندهی سایتهای تکثیر
ِ
«کهولت سن» عنوان کرده است که البته
گونههای شاخص حیات وحش و با هدف
ایرانی افتاد اگر تو یک کشور جهان
برخی گروههای مردمی در ش��اهرود آن را
معرفی مجدد به زیستگاهها از ابتدای سال،
اول افت�اده بود مطمئنا ش�اهد کلی
قبول ندارند .حال این اتفاق واکنش کاربران
برای زنده گیری و انتقال  10راس گورخر
عزل و بازخواست و محاکمه بودیم
شبکههای اجتماعی را در پی داشته است.
از سایت توران به پارک ملی کویر مرکزی با
یکی از کاربران در این مورد نوش��ته است:
هماهنگیمحیطزیستسمنانبرنامهریزی
«بهرام گور با لشگرش میرفت شکار ،نمیتونست این همه گورخر
کرده است .به همین منظور انتقال گورخرها با محوریت محیط زیست
شکار کنه! به قصد کشت رفته بودید یا زندهگیری؟»
سمنان در هفته گذش��ته و با همکاری دامپزشک مجرب در زمینه
فرد دیگری نوشته است «:اینا میخوان چندتا گورخر رو زنده بگیرن،
حیات وحش انجام شد .متاسفانه هنگام انتقال این ده راس گورخر،
میزنن نصفشون رو میکشن»
ی��ک راس گورخ��ر در ابتدای عملیات تلف ش��د و دو راس دیگر در
دیگری نوشت «:ناشی بودن نفرات و نداشتن تعلیم کافی برای اینکار
حین انتقال به پارک ملی کویر تلف شدند .پس از عملیات زندهگیری
جای بسی تاسف است»
دو راس دیگ��ر نیز تلف ش��دند .یعنی از مجم��وع  10راس 5 ،راس
کاربران دیگر گفتهاند« :هر س��اله صدها چوپان ،گاها دهها گوسفند
تلف ش��دند .بررس��یها حاکی از این است که دو راسی که در حین
را با یک وانت نیسان جابجا میکنند و هیچ اتفاقی نمیافته .اونوقت
زنده گیری تلف شدند ،به دلیل اصابت سر حیوان به دیوارهای جانبی
کارشناس��ان س��ازمان  10تا گور در حال انقراض را جابجا کردن و
جعبه حمل گورخر تلف شدند .دالیل تلف شدن گورخرهای دیگر که
نصفشون ُمردن!» «،یعنی با شاتگان یا وینچستر و حتی گاتلینگ
بعد از عملیات زنده گیری تلف شدند ،با همکاری دامپزشکی استان
میرفتن واسه ش��کار اینهمه کشته از گورخرها نمیتونستن بگیرن.
سمنان و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی است.
محیط زیس��ت با چه تجهیزاتی رفتن واس��ه زندهگیری؟» «،وقتی
البته این بار اولی نیست که محیط زیستیها در زنده گیری حیوانات
حمل گورخر و نگهداری از اونا رو به یکس��ری نابلد بس��پاری اوضاع
به درس��تی عمل نمیکنند چرا که هفته گذش��ته نی��ز یک قالده
بهتر این نخواهد شد»« ،به شکارچیها مجوز شکار میدادند گورخر
پلنگ که گویا برای زندهگیری بیهوش ش��ده بود ،اندکی بعد تلف
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بهرامشفیع

گهایداغ
هشت 

قدیمی صداوسیما روز
یع مجری و گزارشگر
بهرام شف
قلبی شد و بالفاصله
در منزل دچار حمله
سه ش��نبه
تهران منتقل شد اما
ته به بیمارستان بهمن
پس از سک
ی نداشت و متاسفانه
مارس��تان هم نتیجها
انتقال به بی
س��الگی جان خود را
ت  ۱۹:۳۰در سن ۶۲
وی س��اع
ی بیادماندنی و مهمی
شها
داد .شفیع که گزار 
از دست
هفته گذشته اجرای
مانده است ،تا همین
از وی به یاد
برد .خبر درگذش��ت
ش و مردم را پیش می
برنام��ه ورز
ج��ازی را تحت تاثیر
گر مش��هور ،فضای م
این گزارش��
ن همدردی با خانواده
کاربران بس��یاری ضم
قرار داد و
یع را تسلیت گفتند.
ی درگذشت بهرام شف
و

#

تبریز

بودن جاده در ورودی
��نبه به دلیل لغزنده
ظهر چهارش
اتوبوس دانش آموزان
ی و نرسیده به ائل گلی،
اتوبان کسای
اثر این حادثه تعدادی
ژگون شد .متاسفانه بر
در تبریز وا
لخ که بارها شاهد آن
ته شدند .این اتفاق ت
زخمی و کش
ش��بک ههای اجتماعی را
اراحتی و انتقاد کاربران
بودیم ،ن
#تبریز» ضمن تسلیت
ت .آنها با ایجاد هشتگ«
در پی داش
فتگو در خصوص این
انباختگان به بحث و گ
به خانواده ج
آنها این بود که تا کی
داختند .س��وال اساسی
حوادث پر
و نوجوانانمان در این
از دست دادن کودکان
باید ش��اهد
سفرهاباشیم؟

ایرانی کمتر کشته میشد!» «،این قضیه گورخر ایرانی بیشتر شبیه
وحش ت��ا واقعیت»« ،این
یه قس��مت از انیمیش��ن انقراض حیات
ِ
اتفاقی که تو زنده گیریِ گورخر ایرانی افتاد اگر تو یک کشور جهان
اول افت��اده بود مطمئنا ش��اهد کلی عزل و بازخواس��ت و محاکمه
بودیم»«،کوتاهی و اش��تباهی و هر دلیل دیگری باعث تلف ش��دن
گورخرها ش��ده ،یک موض��وع قابل پیگیری اس��ت»«،ده تا گورخر
کمیاب رو از محیط زیستش��ون برداشتن ببرن یه جایی که ازشون
مراقبت کنن تو راه پنج تاش��ون مردن .اگه عمدن هم میخواس��تن
بکشنشون اینقد موفق نمیبودن واقعا»«،واقعا جدیدا خبرهای داخلی
بیشتر شبیه جوکه تا خبر! آخه اگه به قصد شکارشون میرفتین هم
نمیتونستین پنجتاشون رو بزنین .میذاشتین خودشون برن اصال!»،
« 10تا گورخر رو که نایاب هم بودن اومدن زنده بگیرن و منتقلشون
کنن که نسلشون پابرجا بمونه تو عملیات زنده گیری زدن  5تاشونو
کشتن!» « ،خدا رحم کرد خواستن زندهگیری کنن!»

#

حمید فرخ نژاد

نویس و کارگردان که
نژاد ،بازیگر ،فیلمنام ه
حمید فرخ
ش به مسائل اقتصادی،
شهای اعتراضیا

کن
وا
این روزها
های اجتماعی در حال
سیاس��ی در ش��بک ه
اجتماعی و
گفتگویی تصویری به
دست شدن اس��ت در
دس��ت به
فضای مجازی منتشر
که اخیرا ً نسبت به او در
نقدهایی
در گفتگویی جنجالی و
ود ،پاسخ داد .این بازیگر
ش��ده ب
رنتی که شنبه  14مهر
یکی از رسان ههای اینت
طوالنی با
شهای زیادی
فهایی زد که واکن 
منتش��ر ش��د حر 
ش��ت .فرخنژاد عالوه بر
ماه
ی مجازی به دنبال دا
را در فض��ا
به مجموعه سیاسی،
شخصی و خانوادگی،
بیان مسائل
کشور نیز خرده گرفت.
اجتماعی و اقتصادی

دعوت
شهرداران تهران به استخر و صبحانه اختصاصی
ش�
هردار
يك
م
نطقه
ت
هران
تمام
ش�هرداران تهران را به غیر شهردار
م
نطقه
7
(به
دلیل
بانو
ب
ودن)
به
ا
ستخر
و
صب
حانه اختصاصی دعوت كرد

گهایداغ
هشت 

عکسی برگزیده از تجمع ابرها
یک عکاس موفق ش�د تا تص
ویری
خیره کننده از انباشته شدن ابرها
در آس�مان را ش�کار کن
د.این
ع
کس
جزء
۱۳
عکس بر گزیده شده در
مسا
بقات جهانی عکس با موضوع هوا شناسی است

