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«گزارشهایی از کارکنان آموزش و پرورش به
صورت مخفیانه به دســت من رسیده است که
میگوید بیش از  30کارگاه در کشــور تشکیل
شده اســت با عنوان تقویت جنسی کودکان.
اینکه این کالسها و کارگاهها با چه اســتادی
و با کدام مجوز در شهرهای مختلفی اصفهان،
تهران ،گناباد ،کرمانشاه ،مشهد و شیراز در حال
اجراست مشخص نیســت .مشخص است که
سرویسهای بیگانه با واســطه بهائیها دارند

۴

این کارها را در مــدارس تحت عنوان حمایت
از کودکان ســیل و زلزلهزده انجام میدهند.
یعنی پیشــنهاد دادند که در ایران در مناطق
ســیل یا زلزل ه زده تعدادی مدرسه میسازیم
به شــرط اینکه آمــوزش آن مــدارس به ما
واگذار شود .همچنین برخیگزارشها میگوید
مراکزی بــرای ارائه خدمــات همجنسبازی
احداث شده اســت( ».حسن رحیمپورازغدی،
روزنامه کیهان 27 ،آذر  )96بحث اصلی گوینده
این سخنان ،برمیگردد به سند  2030یونسکو؛
سندی که در دوران انتخابات ریاستجمهوری
دوازدهم ،بسیار محل توجه واقع شد و در سطح
گستردهای در رسانهها بازتاب یافت .آموزش و
پرورش البته چــه در زمان انتخابات و چه پس

از آن ،بارها اعالم کرده که اجرای این ســند را
از دســتور کار خود خارج کرده است اما با این
وجود ،برخی کسان با آسمان و ریسمان کردن
و بافتن همهچیز به هم و با بنیادهای اندیشگی
مغشــوش ،همچنان بر این پای میفشارند که
آموزش و پرورش در پی اجرای این سند است!
سند  2030در اصل سندی فراگیر درباره توسعه
پایدار اســت که در بخشــی از آن به آموزش و
پرورش هم میپردازد.
یک ســند توســعه پایدار برای رســیدن به
هدفهای کلی در زمینههای بهبود شــرایط
زندگی و زدودن فقر مطلق از زندگی بشــر در
ســطح جهان و مبارزه با بدتر شــدن وضعیت
آب و هــوا و بســیاری از چالشهــای پیــش

روی ما انســانها .آنچــه در زمینــه تعلیم و
تربیت در این ســند به آن اشاره شده در دیگر
ســندهای آموزشــی ــ حقوقــی جهانی نیز
آمده است.
هدف تمامی این اسناد ،دستیابی به یک آموزش
کیفی ،رایگان و برابر و ارائه آموزشــی است که
شهروندی آشــنا به حقوق بشــر ،آشتیجو و
اخالقی بار میآورد .در هدف چهارم این ســند
میخوانیم« :تضمیــن آموزش با کیفیت ،برابر
و فراگیر و ترویج فرصتهــای یادگیری مادام
العمر بــرای همه» و یا «تضمیــن اینکه همه
دختران و پســران تا ســال  ،2030دورههای
آموزش ابتدایی و متوسطه را به صورت کیفی،
منصفانه و بدون پرداخت هیچ گونه شهریه به
طور کامل و با دستیابی به نتایج موثر در حوزه
یادگیری به پایان برســانند» .در هدف پنجم
بر «تضمین مشــارکت کامل و مؤثر زنان و در

اختیار قرار دادن فرصتهــای برابر (با مردان)
برای انتصاب به مســئولیتهای بسیار باال در
همه سطوح تصمیمگیری در حوزههای سیاسی،
اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی» تأکید
شده و البته دستیابی به تســاوی جنسیتی و
توانمندســازی همه زنان و دختران قید شده
است .با توجه به روح کلی سند  2030و تأکید
آن بر تفاوتهــای فرهنگی و اولویتهای ملی،
برخی برداشتهای منفی مبنی بر پرداختن و
گسترش همجنسگرایی ،نادرست و ناهمخوان
با روح کلی این سند است .نکته مهم این است
که سند  2030بر بنیادهای اندیشگی آموزش
نوین ،همچون حقوق بشر ،استوار است و گویا
برخی کســان ،مخالفت خود با این بنیادها را
در قالب مخالفت با ســندی بیان میکنند که
اجرای آن از دستور کار آموزش و پرورش خارج
شده است.

صنفی
قصههای یومیه

قول مساعد دادستانی
درمورد پرونده رضا شهابی
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وقتی حواشی ورزش بانوان جذابتر از واقعیت میشود

ورزش زنان قربانی حاشیهها
سارا غضنفری

حواشی ورزش
زنان پررنگتر
از رسیدگی
به بودجه و
تجهیزات
ورزشی شده
است ،تا جایی
که بهطور مثال
حتی انگار
تمهیدات و
مذاکرات برای
ورود زنان
به ورزشگاه
هم چارهساز
نیست

روزنامهنگار

«در ورزش بانوان شــاید یکســری اتفاقات به
دلیل کم بــودن تجهیزات بیفتد کــه میافتد و
اشــکالی هم ندارد ».این بخشــی از گفتههای
مهدی توتونچی ،مجری شبکه ورزش ،است که
با مخالفت خروج همســرش از کشور نامش در
فضای مجازی و رسانهها پیچید .او با مخالفت از
خروج نیلوفر اردالن از کشور و ضبط گذرنامهاش،
مانع همراهی او با تیم ملی فوتسال زنان ایران در
جام ملتهای آسیا سال  ۲۰۱۵شده بود ،حاال در
یک برنامه زنده تلویزیونی در واکنش به استفاده
از یک هیتر قدیمی در رختکــن داوران ،معتقد
است امکانات ضعیف در ورزش بانوان توجیهپذیر
اســت ،ا ّما در ورزش آقایان ،خیر و در شأن آنها
نیست .این گفتهها و اتفاقات باعث شده این فکر
به اذهان عمومی متبادر شــود که ورزش بانوان
مظلوم قربانی حاشیهها شــده است .در صورتی
که زنان در این حــوزه موفقیتهای خوبی طی
این سالها کسب کردهاند ،موفقیتهایی که در
اوج نبود تجهیزات ،امکانــات و محدودیتهای
بیشــمار برای این قشر رقم خورده است .کیمیا
علیزاده (تکواندو) و خواهران منصوریان (ووشو)

از قهرمانان حوزه زنان در ورزش به شمار میآیند.
اما این روزها ورزش زنان بیش از قبل دچار حواشی
شده است و مواردی چون ورزشگاه نرفتن زنان و
پخش عکسهای خصوصی آنها در فضای مجازی
براین حواشی افزوده است.
دختر ژیمناست ایرانی قربانی انتقام

اوایل هفته در فضای مجازی عکسهایی از دختر
 10ساله ژیمناست ایرانی منتشر شد که پوشش
مناسب نداشت .این اتفاق منجر شد تا خبر برسد
این دختر ژیمناست به دلیل عدم رعایت حجاب به
کمیته انضباطی فراخوانده شده است .زهرا اینچه
درگاهی ،رئیس فدراسیون ژیمناستیک ،در پی
انتشــار تصاویری از دختر ژیمناست بیحجاب
ایرانی در مسابقات خارجی گفت« :احتماال این
سفر توریســتی با نظر خانواده او صورت گرفته و
فدراسیون نقشــی در این زمینه نداشته است».
رئیس فدراسیون ژیمناستیک اعالم کرد که یکی
از کارکنان پیشــین این فدراسیون عکسهای
دختر ژیمناست ایرانی را با پوشش نامناسب در
مسابقات مالزی منتشــر کرده است .زهرا اینچه
درگاهی درباره شــرکت یک دختر ژیمناســت
ایرانی با پوشش نامناســب در مسابقات مالزی
اظهار کــرد« :برخی رفتارهــا در فضای مجازی

و رسانهها باعث تشــدید این موضوع شد .ما در
فدراسیون ژیمناســتیک به هیچ وجه خبری از
این اعزام نداشتهایم و معرفی هم انجام ندادهایم.
ما حتی نمیدانیم این مســابقات در کدام کشور
برگزار شده است .این ژیمناست در هر مسابقهای
شرکت کرده ،با تصمیم خانواده او بوده است .اتفاقاً
روز گذشــته خانواده این ورزشکار در فدراسیون
میهمان ما بودند .از قرار معلوم این عکسها بدون
اجازه پدر این ورزشکار از تلفن همراه او برداشته و
پخش شده است که یک شکایتنامه هم از سوی
خانواده این ورزشکار تنظیم شد و قرار است امروز
به دســتگاه قضایی تحویل داده شــود ».رئیس
فدراســیون ژیمناستیک عنوان کرد« :فردی که
تصاویر این ژیمناســت را پخش کــرده ،یکی از
 16نفری اســت که زمان شــروع فعالیت من در
فدراسیون ،قراردادش به اتمام رسیده و دیگر با او
تمدید قرارداد نشده است و به این صورت خواسته
از فدراسیون انتقام بگیرد!»
رئیس فدراسیون ژیمناستیک میگوید در گذشته
خودش هم ورزشکار بوده است و ورزشکاران زن را
به صبوری فرامیخواند و تأکید میکند ورزشکاران
کار خود را ســختتر نکنند .او میگوید« :من هم
میدانم ورزشکاران دوســت دارند در مسابقات
بینالمللی شــرکت کنند و ما هم درحال اجرای

راپورت

ن گزارش میدهد
«جامعه فردا» از ماجرای قاچاق یوزپلنگ ایرانی در تهرا 

پشت صحنه قاچاق«ایرانخانم»
جواد حیدریان
روزنامهنگار

روز دوشنبه اداره محیطزیست استان تهران با انتشار تصاویر یک توله یوز
ما ّده ،از انهدام باند بزرگ قاچاق حیات وحش کشور خبر داد .اهمیت پیدا
شدن توله یوز ماده بیش از دستگیری قاچاقچیان حیات وحش سر و صدا
کرد .دلیلش البته ساده است؛ چرا که نزدیک به  15سال یوزپلنگ آسیایی
که تنها در ایران  40قالده از آنها باقی مانده اســت ،تحت حفاظت سازمان
محیطزیســت و ســازمان عمران ملل متحد قرار دارد و در میانه خبرهای
کشــتار و مرگ و میر آنها و کمبود یوزهای ماده ،این خبر از اهمیت باالیی
برخوردار شد.
اما بعد از انتشار خبر دستگیری قاچاقچیان از سوی محیطزیست ،ویدیویی
در فضای مجازی منتشر شد که روایت دیگری را نشان میداد .فردی به نام
رهبر ،با ظاهری آرتیستی در کنار فرد دیگری به نام فروغی از یوزپلنگی حرف
میزنند که تا دقایقی دیگر قرار است به پارک پردیسان برود .فروغی هوادار
محیطزیست معرفی میشــود که دل به دریا زده است و با خرید یوزپلنگ
بختبرگشته از قاچاقچیان حیوانات ،دین خود و مسئولیت اجتماعیاش
در قبال محیطزیست را ادا میکند .در این تصویر البته به شکل اغراق شده
از انســانیت و شرافت این فرد سخن گفته میشــود و کاربران اینستاگرام
درستایش این رفتار انسانی و متمدنانه قلبهای سفید میفرستند.
این تصویــر صورت بیرونی ماجــرای جنجالی نجات یوزپلنگــی که او را
«ایرانخانم» نام نهادهاند ،از چنگال قاچاقچیان است .بسیاری از کاربران و
حتی خبرنگاران محیطزیست در ستایش این عمل اخالقی فروغی و رهبر،
قلم به ستایش گشوده اند .شبکههای مجازی پر شد از حمایت از اهدا کننده
یوز و لعن و نفرین ســازمان و اداره محیطزیست استان تهران .اما واقعیت
ماجرا این نبود!
 45روز پیش یگان حفاظت اســتان تهران در جریان قاچاق یک محموله
قاچاق حیات وحش (توله یوز ماده) قرار میگیرد که از مناطق حفاظتشده
کشور ربوده شده است .ماجرای پیچیدهای در راه است .یگان حفاظت نیاز به
کار جدی دارد و این عملیات ،قطعا اقدامات پلیسی میطلبد .یگان حفاظت
کشور و تهران در اقدامی هماهنگ پلیس و دستگاه قضایی را برای مبارزه با
این عملیات در جریان میگذارند .استقبال ستودنی دستگاه قضایی و پلیس
امنیت تهران از پرونده جالب توجه است.

عکس :پایگاه خبری دیدبان محیطزیست

جامعه فردا :گروهی از فعاالن صنفی،
دانشــجویان و دیگــر فعــاالن حقوق
کارگری ،پیش از ظهــر دیروز به مقابل
وزارت کار در خیابــان آزادی رفتنــد تا
چنان که پیشتر در اعالنشان آورده بودند،
«ربابه رضایی» ،همسر رضا شهابی ،فعال
کارگری زندانی ،را «در پیگیری وضعیت
رضا شــهابی» همراهی کنند؛ تجمعی
که خیلی زود و بــا فزونیگرفتن تعداد
حاضران و از پــی آن ،مداخله نیروهای
انتظامی به خشونت کشیده شد.
اخبــاری که پس از آن رســید ،از ضرب
و شــتم میگفتند و از بازداشت .ساعت
یک بعد از ظهر ،ربابه رضایی بازداشــت
شــد و پس از او چندین تن دیگر .حسن
سعیدی ،عضو ارشــد اعضای سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
هم که در تصاویر به دست آمده از تجمع،
رویش کبود و پیرهن فرمش چاک خورده
بود ،بازداشت شد .نخســتین خبرها از
بازداشــت  51نفر 41 ،مــرد و  10زن،
گفتند و پس از آن ،اخباری غیررسمی و
نقل قولهایی از بازداشتیها ،این رقم را
تا  70الی  80نفر اعالم کردند .همچنین
به گفته آنان ،بازداشتیها به زندان اوین
منتقل شدند.
احمد مشــیریان ،معاون روابط کار وزیر
کار ،در پــی این دســتگیریها به ایلنا
گفت« :اگر همسر رضا شهابی به صورت
شــخصی در فضایــی آرام و بدون تنش
به وزارت کار بیایــد ،مذاکره و پیگیری
میســر اســت .نباید در فضای مجازی
جنجال آفرینی شود تا به تنش و فضای
امنیتی بینجامــد ».او ادامــه داد« :در
جریان دستگیریها و این که چه کسانی
بازداشت شدهاند ،نیستم و در ضمن این
را هم باید اضافه کنم که بازداشتها خارج
از محدوده وزارت کار انجام شده و هیچ
کس داخل محوطه وزارت کار بازداشت
نشدهاست».
عاقبت ساعت  4بعد از ظهر ،ربابه رضایی
و زنان دستگیر شــده دیگر آزاد شدند و
پس از آن و بهتدریج ،دیگر بازداشتیها
به گفته آنان «با اخذ تعهد».
پس از پایان تنش هــا« ،کمیته دفاع از
رضا شــهابی» در بیانیهای رسمی اعالم
کرد که امین ناصری ،رئیس زندان اوین
با  6نماینده بازداشــتیها دیدار کرده تا
آنان دلیل تجمع را برای او توضیح دهند.
پس از آن ،ناصری با دادســتانی تماس
گرفته و دادستانی در پاسخ از ربابه رضایی
خواســته فردا در نامه ای به دادستانی
و همچنیــن ،به زندان اویــن ،وضعیت
شــهابی را شرح دهد تا ســریعا بررسی
شــود .در نهایت این دادستانی بوده که
دســتور داده همه بازداشت شده ها آزاد
شوند.
همچنین به گفته آنان ،یکی از مقامهای
مســئول در پرونده ،با حضور در زندان
اوین به رضایی قول داده که خود شخصا
پیگیر پرونده شهابی و انتقال او از زندان
رجایی شهر به بیمارستان باشد ،به شرط
آنکه آنــان قول دهند کــه دیگر تجمع
نخواهند کرد.
رضا شــهابی کــه مدتی اســت به جرم
فعالیتهای صنفــی کارگری در زندان
به سر میبرد ،ماه پیش در زندان سکته
کرد و اکنون وضعیت جسمانی مناسبی
ندارد .با این همه ،تاکنون از انتقال او به
بیمارستان امتناع شده است؛ آن هم در
شــرایطی که همچنان  10مــاه از زمان
محکومیت او باقی است .شهابی در دوران
گذراندن شش سال حبس تعزیریاش
که از سال  89آغاز شد ،به دلیل بیماری با
موافقت مقامات قضایی مدتی به مرخصی
رفت ،اما وقتی مرداد ماه امسال به زندان
بازگشــت ،با حکم دادســتانی مبنی بر
پنج مــاه غیبــت از محکومیت حبس
 ۶ساله خود مواجه شــد تا به گذراندن
 17ماه حبس بیشتر محکوم شود .او در
اعتراض به این وضعیــت ،اعتصاب غذا
کرد.

طرحی هســتیم که طبق آن تیــم ملی دختران از نقاشی صورت به شــکل آقایان استفاده کرد.
از سال  97شــروع به کار خواهد کرد و مسابقاتی این خبری است که در فضای مجازی سر و صدا و
را هم با پوشــش کام ً
ال اســامی برگزار خواهیم اعتراضات زیادی برانگیخت .برخی فعاالن حوزه
کرد .ضمن اینکه بــرای خانمها در دو بخش هم زنان گفتند چرا باید آنقدر شــرایط سخت شود
اعــزام برونمرزی خواهیم داشــت ،فقط توصیه که یک زن برای دیدن بازی تیم مورد عالقهاش
میکنیم ورزشــکاران کمی صبور باشــند و کار مجبور شود چهرهاش را شبیه مردان درست کند
خود را سخت نکنند ».این گفتهها در حالی است و اگر شــانس نیاورد به عنوان مجرم هم دستگیر
که پدر این دختر ژیمناســت دهســاله میگوید :شود .در ماه گذشته هم دختری برای دیدن بازی
«سفر شــخصی من به کســی ربطی ندارد .آنجا تیم محبوبش از حاشیه دیوار استادیومی در یکی
ن دختران از شهرســتانها باال رفت .دربــاره ورود زنان به
مسابقه نبود و دخترم تمرین کرد و سال 
استادیوم ،آخرین بار فراکسیون زنان
و پسران نیز مجزا بودند ».پدر دختر
اوایل هفته در فضای
مجلس دهم که به دیــدار مراجع در
او
ژیمناست ایرانی میگوید که دختر
مجازی عکسهایی
قم رفته بودند مذاکراتی انجام دادند،
نرفته
به مسابقات ژیمناستیک مالزی
از دختر  10ساله
مذاکراتی که در مورد رسیدگی بیشتر
است و عکسهای منتشرشده مربوط ژیمناست ایرانی
به تمرینات دخترش در ارمنســتان منتشر شد که پوشش به حوزه ورزش زنان و دختران بود .با
است .فرشید عبدیپور ،رئیس هیأت مناسب نداشت .این تمام این مذاکرات و تمهیدات ،ورزش
ژیمناســتیک شهرســتان فردیس ،اتفاق منجر شد تا
زنان دســتخوش حواشی شده است
در مورد حواشی ایجادشده در مورد خبر برسد این دختر و این حواشی سدی شــده است تا از
ژیمناست به دلیل
دخترش در فضــای مجازی مبنی بر عدم رعایت حجاب رسیدگی به امور اصلی برای قهرمانی
زنان در مسابقات جهانی غافل شویم.
این که در مســابقات ژیمناســتیک به کمیته انضباطی
وقتی حتی عکاسان زن اجازه حضور
خارجی و بدون حجاب حضور داشته فراخوانده شده
است ،میگوید« :این عکسها مربوط است
در سالن ندارند تا از کشتی کالسیک
به مسابقه کواالالمپور نیست و دختر مورد بعدی اتفاقی
زنان عکس تهیه کنند یا شاهد حضور
من به تمریناتی در کشور ارمنستان است که برای گلناز «مربی مــرد تیم ملی کبــدی زنان
رفته بود .این ســفر ما به ارمنستان وکیل گیالنی ،رئیس تایلند در سالن با روسری!» در جریان
سابق فدراسیون
مســابقات کبــدی زنــان در گرگان
خانوادگی و با حضور همسرم ،دختر
چوگان ،رخ داد .به
و پسرم انجام شد ».این گفتهها یک گفته خودش به دلیل هستیم .شــاید وقت آن رسیده که به
موضوع را به ذهن متبادر میکند که اختالفاتی که مقامات جای آنکه از جمالتی چون «کمبودها
در ورزش زنان وجود دارد» و «اشکالی
چگونه به دلیل اختالفات شــخصی باالتر با او داشتند
درونســازمانی ،آینده یک ورزشکار بارها به او گفتند
هم ندارد» استفاده کنیم الاقل به طور
زن تباه میشود .وقتی به جای تمرین باید استعفا بدهد
جدیتر به این بحث ورود کنیم .تعداد
و تهدیدش کرده
مــدالآوران در ورزش زنان کم نبوده
مجبور میشود برای کاری که انجام
بودند اگر استعفا
که بــه دلیل شــرایط راه مهاجرت را
نداده مجبور به پاسخگویی شود.
ندهد ،عكسهای
انتخاب کردند و هــر خروج به معنی
خصوصیاش در
عامل برکناری رئیس فدراسیون تلگرام منتشر خواهد رفتن یک ثروت ملی -میهنی است .از
چوگان
ورزشکاران زنی که در این سالها راه
شد
مورد بعدی اتفاقی است که برای گلناز
رفتن را برگزیدند میتوان به چند مورد
وکیل گیالنی ،رئیس ســابق فدراسیون چوگان ،اشــاره کرد« :آرزو معتمدی ،در رشته قایقرانی و
رخ داد .به گفته خودش بــه دلیل اختالفاتی که در المپیک  2012ســهمیه گرفت و سال 1391
مقامات باالتر با او داشــتند بارها به او گفتند باید به آمریکا مهاجرت کرد .راحله آسمانی ،تکواندو
استعفا بدهد و تهدیدش کرده بودند اگر استعفا کار ایرانــی که ســهمیه المپیــک  2016را زیر
ندهد ،عكسهای خصوصیاش در تلگرام منتشر پرچم فدراسیون جهانی کســب کرد .او دارنده
خواهد شد! اگرچه باالخره با حکم وزیر ورزش و مدال بازیهای آســیایی و  2طال ،یک نقره و 2
جوانان ،گیالنی برکنار شــد ،به دلیل اختالفات برنز مســابقات آزاد تکواندو است و سال 1391
شخصی توانایی او در مدیریت با تهدید برای افشای به بلژیک پناهنده شــد .مینا علیزاده ،ملیپوش
عکسهای خصوصیاش که بیحجاب بود از میان قایقرانی در رشته دراگون بوت که سال  1388در
رفت ،حواشــیای که توانایی او را برای مدیریت کشور آلمان اعالم پناهندگی کرد».
تحت شعاع قرار داد.
حواشی ورزش زنان پررنگتر از رسیدگی به بودجه
و تجهیزات ورزشی شده است ،تا جایی که بهطور
تمهیدات زنان برای ورود به ورزشگاه
مثال حتی انگار تمهیدات و مذاکرات برای ورود
ســوم دیماه ،فوالد خوزستان در ورزشگاه غدیر زنان به ورزشگاه هم چارهســاز نیست .باید روی
اهواز میزبان پرسپولیس تهران بود و یک هوادار صورتشان شــکل ریش مردانه را طراحی کنند،
دختر برای ورود به ورزشگاه و تماشای این بازی بکشند تا بروند و کسی به تبعاتش فکر نمیکند.

اظهارات مقامات محیطزیست و بیانیه پلیس در کنار تصاویر ویدویی یکی
از متهمان شنیدنی اســت .فرمانده جدید یگان حفاظت سازمان حفاظت
محیطزیست درباره پشــت پرده ماجرا به «جامعه فردا» میگوید 45 :روز
پیش در جریان قاچاق یک توله یوز زنده ایرانی ــ آســیایی در تهران قرار
گرفتیم .بالفاصله ماجرا را با دادسرای ناحیه  19تهران که مختص موضوعات
محیطزیست و بهداشت است در میان گذاشتیم.
جمشــید محبت خانی اظهار میکند :پروندهای تشکیل شد وگزارشی از
طرف یگان حفاظت اســتان تهران تدوین و برای این دادسرا ارسال شد و
قاضی محترم که جای تقدیر بســیار دارد ،پرونده را خیلی سریع تشکیل
دادند و پرونــده به پلیس اطالعات تهران بزرگ ارجاع شــد .بعد از آن کار
عملیاتی پلیس آغاز شد.
پلیس با یک کار تخصصی و عملیات پیچیده ،به سه نفردر پرونده مظنون
میشــود .ابتدا نفر اول شناسایی و دستگیر میشود .بعد از آن و با اقرار ،نفر
دوم شناسایی و دستگیر شد .سپس نفر سوم نیز لو رفت و دستگیر شد .پرونده
خیلی سریع به مرحله تازهای رسید تا اینکه پای نفر چهارم به پرونده باز شد.
نفر چهارم در تهران ،توله یوز را زنده نگهداری میکرد .پلیس با شناسایی و

بررسی و اطمینان از اینکه یوز در اختیار اوست ،نفر چهارم را زیر نظر گرفت
ولی هنگام مراجعه به منزل وی نتوانست او را در خانه اش دستگیر کند .فرد
مورد نظر به طریقی در جریان قرار گرفته بود که پلیس به زودی او را دستگیر
میکند.همزمان با مراجعه پلیس به منزل متهم ،تصاویر زنده اینستاگرامی
از یوز که او را لیلی صدا میزدند ،پخش میشــد .در فیلم فردی به نام رهبر
که گویا در ارتباط با مســائل مرتبط با حیوانات و البته حوزه سینماســت،
میگوید آقای فروغی عاشــق طبیعت است و یوزپلنگ مادری را خریده تا
تقدیم محیطزیست کند!
محبت خانی البته در این باره میگوید :وقتی فرد چهارم فهمید که قرار است
دستگیر شود برنامهریزی کرد که یوز را به پردیسان بیاورد و خود را نجات
دهد .اما واقعیت این اســت که این افراد همه سوءسابقه دارند .آنها کسانی
هستند که سابقه دستگیری دارند و آدمهای متخلفی هستند.
بر خالف تصاویر کارگردانی شــدهای که یوز بینــوا را در خودروی فردی
دوستدار محیطزیست نشان میدهد ،فرد بعد از اینکه فهمید دارد دستگیر
میشود ،با ساخت سناریویی ســینمایی ،وانمود میکند که یوز بچه را از
قاچاقچیان خریده اســت و میخواهد تحویل دهد .به گفته پلیس امنیت

تهران ،قیمت یوز حدود  200میلیون تومان برآورد شده بوده است!
پلیس که متوجه این بازی میشــود ،ضمن احضار و بازجویی از متهم ،او را
در اختیار دادسرا قرار میدهد تا در کنار دیگر دستگیر شدگان به احتماالت
بیشتری پیرامون قاچاق حیوانات دســت یابد .این نهاد در بیانیهای البته
تأکید میکند که « قاچاقچیان حیات وحشی که شب گذشته به دلیل نقل و
انتقال یوزپلنگ آسیایی در حال انقراض توسط پلیس و عوامل محیطزیست
دستگیر شدند سابقهدار هستند و پرونده قاچاق حیات وحش دارند».
سعید راستی رئیس عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با تأکید بر
اینکه قاچاقچیان قیمت این یوز را  200میلیون تومان تعیین کرده بودند،
میگوید :این افراد کســانی بودند که مبالغــی دریافت میکردند و حیات
وحش را به افراد مورد تقاضــا میفروختند .فرد متخلف در فضای مجازی
تصاویری از خود انتشار داده بود که من دوستدار محیطزیست هستم و قصد
دارم یوزپلنگ را تحویل دهم که همکاران ما توانســتند این فرد را در حین
قاچاق دســتگیر کنند و تحویل مراجع قضایی دهند و یوزپلنگ به پارک
پردیسان انتقالیابد.
از سوی دیگر آنطور که یگان حفاظت کشــور به «جامعه فردا» میگوید:
یوزپلنگ بینوا بعد از خریداری توسط فروغی چندین شبانهروز در اختیار
این فرد بوده اســت .البته دامپزشک پردیسان از سالمت بالینی ایران خبر
داده است اما گفته به دلیل نامناسب بودن غذا ،به شدت ضعیف شده است.
محمد خانی همچنین میگوید :هر چهار فرد دستگیر شده مجرم هستند و
پلیس اطالعات نیز بر این مسئله تأکید دارد .ما خبر را  45روز پیش دریافت
کردیم و ممکن است ماهها پیش از این یوز در اختیار این افراد بوده باشد .اما
سؤال این است که اگر فردی که یوز را به پردیسان آورد میخواست تحویل
بدهد چرا همان روزی که احتماال یوز را خریداری کرده تحویل نداده است.
همچنین نقی میرزا کریمی رئیس یگان حفاظت استان تهران با تأکید بر
اینکه  20روز پیش اولین فرد مظنون به قاچاق حیات وحش دستگیر شد،
به «جامعه فردا» میگوید :نفر سوم که دستگیر شد ،به پلیس میگوید که
فرد چهارمی یوز را چند وقتی خریداری کرده است .این یوز چند وقتی در
اختیار این فرد بوده است .بعد از اینکه پلیس امنیت به منزل ایشان مراجعه
میکند ،او در مسیر پردیسان است و با انتشار فیلمی تالش میکند ماجرا
را وارونه نشان دهد.
او میگوید :فرد تحت نظر پلیس امنیت بوده است و چون دنبال این بودند که
یوز صحیح و سالم به پردیسان برسد ،بنابراین دخالتی نمیکنند و در پارک
پردیسان فرد مورد نظر را به پلیس امنیت معرفی میکند که فردای آن روز
احضار شد .این فرد ادعا کرده است که به عنوان طرفدار محیطزیست یوز را
خریداری کرده است .سؤال ما از او این است که با چه مجوزی اقدام به خرید
از قاچاقچیان کرده است؟ جرم ،جرم غیرمشروط است و حتما باید دستگاه
قضایی در جریان قرار میگرفت.

