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رویداد

 دولت عشق آمد و من
 دولت پاینده شدم!

سیاوش باقی
روزنامهنگار

به مداح مشهور و جوان گفتم، ماشاءاهلل وضع تان که 
عالی است. گفت خدا را شکر. ما هر چه داریم از نوکری 
حضرت است. ما یادمان نمی رود که خانه و زندگی مان 
چی بوده و االن به کجا رسيده ایم، اما همه اینها به خاطر 
خدمتی است که به امام کرده ایم و امام هم محبت شان 
را از مــا دریغ نکرده اند. به او می  گویــم خانه بزرگ در 
شمال شهر برای یک مداح واقعا الزم است؟ احساس 
ناراحتی نمی کنی که بچه ها از جنوب شهر به مجلست 
می آیند و خودت زندگی متفاوتــی داری؟ می گوید 
خدا به همه آنها هم بدهد. هر کس با نيت خالص برای 
امام عزاداری کند و عاشق باشد، حتما امام دستش را 
می گيرد. بعد هم ما مداح ها از شهرستان ميهمان زیاد 
داریم. من باید جای بزرگی داشته باشم که وقتی یک 
دسته ميهمان برایم می آید به مشکل نخورم و بتوانم 
آنها را اسکان بدهم. باید دستم به دهنم برسد که اگر 
چند روز خواستند بمانند، بتوانم خورد و خوراک شان 
را تأمين کنم و دستم را جلوی کسی دراز نکنم. اینها 
هم همه از صدقه  سرِی امام و مردمی است که برای امام 
خرج می کنند. ما هر چه داریم از اینها داریم. آنها هم اگر 
به ما می دهند، خيال شان راحت است که جای درستی 
هزینه کرده اند. شما هم مردم را تشویق کنيد که هرچه 
بيشتر برای امام خرج کنند و دست و دل شان نلرزد. نه 
این که با این حرف ها نگران شان کنيد و جوری بگویيد 
که انگار ما داریم خوش می گذرانيم و مردم نباید خرج 
کنند. می گویم ماشين مدل باال چه؟ لبخندی می زند و 

می گوید برویم حرف خودمان را بزنيم. 
اینها روایتی از پشت  صحنه و منتشرنشده های یک 
گفت و گوســت. حرف هایی که مداح جوان ترجيح 
داد بيشترشان چاپ نشــود. گفت و گویی که در یک 
باشگاه بدنسازی باالی شهر انجام می شود. جایی که 
قرارمان بوده و پذیرایی هم مفصل اســت. اما معلوم 
است که مصاحبه چاپ شده ارتباط زیادی با این فضا و 
صحبت ها نداشته. مداح جوان مثل بقيه هم صنفانش 
ترجيــح می دهد کمتر درباره زندگی شــخصی اش 
صحبت کند و دربــاره آن چه از آن به عنــوان کار و 
»بيزنس« نام می برد و از درآمدش در مناسبت ها هم به 
کلی گویی بسنده می کند. درباره کمک های مسئول 
سابق شهری به حســينيه اش و مبالغی که هر  سال 
بودجه می گرفت هم حرف زیادی نمی زند. می گوید 
مدیران وظيفه دارند برای حســينيه ها خرج کنند 
و همين طوری هم خساســت به خرج می دهند. این 
هزینه ها چقدر است و خودش چطور از آنها استفاده 
می کند؟ »ما نان مان حالل است، شما نگران نباشيد«. 
به نظر می رســد در همين حد برای فهميدن این که 
ســبک زندگی او در چه حدودی اســت و در عرض 
چند سال از زندگی فقيرانه جنوب شهر به کجا رسيده، 
کفایت می کند. این توصيفات هم برای آنهایی که از 
نزدیک با زندگی برخی مداحان آشنا هستند، حرف 
تازه ای ندارد. جدا از عده ای که زندگی مومنانه خود 
را حفظ کرده اند و مداحی برایشــان تبدیل به محل 
کسب درآمدهای باال نشــده، بخشی از مداحان هم 
هستند که زندگی آســوده و حتی مرفهی برای خود 

فراهم کرده اند. 
ادامه در صفحه 3

یادداشت

 مرثیه ای بر وجدان خفته
و تن مجروح آتش

ادامه از صفحه اول| و به عنوان رفتاری 
اعتراضی در مقیاســی اجتماعی دانســت. 
او هر چند رنج شــخصی خود را بدینسان 
پایــان داد و البته به رخ دیگرانــی که او را 
نادیده گرفته اند، کشــید امــا مخاطب او 
جمعیتی بزرگتر اســت. بگذارید به عنوان 
یک روانپزشــک که از این ماجرا بی نهایت 
متأثر اســت، بگویم مخاطب او وجدان های 
ما آدم های حرفه ای است که در برابر نقض 
حقوق انسانی ســکوت کرده ایم، آن اندازه 
ســکوت کردیم تا آدمی چنان تاب از کف 

دهد که پیکر خود به آتش سپارد.
و البته یادمان باشــد شــوربختانه دیروز 

روزجهانی پیشگیری از خودکشی بود.
پی نوشت 

خبرگزاری میــزان: صدور حکــم 6ماه 
حبس بــرای خانمی که مقابــل یک واحد 

قضائی خودسوزی کرد، کذب محض است.

 در روزهای گذشته آیين عزاداری
در سراسر ایران برگزار شد. این بار حضور چشمگير 

گردشگران خارجی قابل توجه بود

به تماشای عاشقی بیا
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سيد محمود علوی، وزیر اطالعات در شب عاشورای حسينی در حرم امام خمينی )ره(، گفت:  »سياست ما در حفظ 
نظام باید  حسينی)ع( باشد . تهمت و افترا زدن یا بازی با آبروی دیگران حتی به اسم »افشاگری« و فحش دادن، برای 
دفاع از جمهوری  اسالمی خسارت بارترین اعمال است. گاهی رفتارهایی می بينيم که می گویيم چه ربطی به امام 
حسين)ع( و جمهوری اســالمی دارد؟   دفاع از جمهوری اسالمی باید در چارچوب شرع مقدس اسالم باشد، گاهی 
بعضی رفتارهایی می کنيم که آدم تعجب می کند اینها  چه ربطی به مکتب امام حسين)ع( دارد؟ اینها چه ربطی به 
نظام دارد؟ چه ربطی به جمهوری اسالمی دارد؟ اگر برای دفاع از  نظام از راه معصيت رفتيم، ثواب نمی کنيم. حفظ 

نظام جمهوری اسالمی با اعمال خالف شرع، نقض غرض است. 

وزیر اطالعات :

 حفظ نظام
 با اعمال خالف شرع
نقض غرض است
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بيشتری نياز دارند. 

ممکن است خيلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

گاه
ن

برجام راه حل اروپایی ندارد
حشمت اهلل فالحت پیشه، 
عضو کميسيون امنيت ملی و 
سياســت خارجی مجلس:    
 »اروپا تا به حــال اقدامی را 
برای حفظ برجام انجام نداده 
است.  حفظ برجام نيازمند 
چيزهایی مثل اینستکس و دیگر سازوکارها نيست 
که مدت زمان زیادی را نيز صرف کند. اگر اروپایی ها 
به  تعهدات خود در برجام عمــل می کردند، به طور 
طبيعی 70 ميليارد دالر موافقتنامه پسابرجامی بين 
ایران و اروپا اجرا می شد و  عمال برجام حفظ می شد. 
 برجام به این علت صدمه خورد که آمریکایی ها آن را 
نقض کردند و اروپایی ها هيــچ اقدامی برای نجات 
 برجام انجام ندادند. دليل طوالنی شــدن و متفاوت 
بودن سازوکارهای اروپایی ها این بود که برنامه های 
خود را مدام بــا وزارت  خزانــه داری آمریکا تطبيق 
می دادند. به همين دليل نمی توانستند پيشنهادی 

ارایه دهند که نظر ایران را جلب کند. «

ناامیدی بدتر از تحریم است
عضو  انارکی،   احمــد 
اقتصــادی  کميســيون 
مجلس: »اگر مســئوالن و 
زیرمجموعــه هر ســه قوه 
همکاری و تعامل واقعی را به 
منصه  ظهور نرسانند، جامعه 
دچار نااميدی و بی اعتمادی می شود که بار منفی این 
اتفاق اگر بيشتر از تحریم ها نباشد، کمتر هم نيست.  «

شاید این  بار هم شــروع کننده ها شبکه های 
اجتماعی بودند؛ وقتی ویدیوهایی از عزاداری های 
باشکوه ایرانی ها، آنها که ردی از خرافات نداشتند، 
فراتر از مرزها می رفت و خيلی ها در کشورهای 
دیگر هوس حضور در این آیين به دل شان می زد. 
از این طرف هم  شــهرهایی کــه هم تاریخچه 
پروپيمانی در پذیرایی از توریست ها دارند و هم 
سابقه ای درخشــان در برگزاری آیين عزاداری 
عاشــورا مانند یزد پيشقدم شــدند و تورهایی 
برای راهنمایی و پذیرایــی از خارجی هایی که 
برای دیدن رســم عاشــقی کردن ایام محرم به 
ایران آمــده بودند، راه انداختنــد و حاال خيلی 
از شــهرهایی که جاذبه های گردشــگری را در 
کنار ســبکی منحصربه فرد از عــزاداری دارند، 
ميزبان توریست ها می شــوند. امسال هم مانند 
دو ســه  سال گذشــته توریســت های زیادی 
شب تاسوعا و عاشــورا را در کنار عزاداران ایرانی 
سپری کردند البته از قبل از شروع محرم، وقتی 
تالش ها برای ســاماندهی گردشگران خارجی 
در ایام محرم دیده می شــد، انتظار می رفت که 
امسال گردشگران بيشــتری ميهمان عزاداران 
حسينی باشــند؛ مثال کميته های گردشگری 
استان های سيستان و بلوچستان، یزد و گيالن 
در این مــورد اطالعيه داده بودنــد. در اطالعيه 
کميته گردشــگری یزد آمده بود: »برنامه های 
گردشگری مذهبی یزد از روز ١۶ شهریورماه برابر 
با هفتم محرم آغاز می شود و گردشگران عالوه بر 
حضور در برنامه های مردمی روزهای تاســوعا و 
عاشورا، ١٣ محرم و اربعين حسينی، در مراسم  
سنتی شهرستان های مهریز، اشکذر و اردکان نيز 
می توانند شرکت کنند. تور گردشگری محرم در 
یزد شامل بازدید از آیين های عزاداری تاسوعا و 
عاشورا، دسته های عزاداری، نخل گردانی و شام 

غریبان خواهد بود.«

آن  چه که فکرش را نمی کردم
محمدحســين طبيبی ليدر یکی از تورهای 
گردشــگری مذهبی یــزد اســت. او در مورد 
تجربه ای که امسال داشته به »شهروند« می گوید:   
»مجموعا چهار  سال است که مشغول پذیرایی از 
گردشگرانی هستيم که برای شرکت در مراسم  
ماه محــرم وارد یزد می شــوند و هر  ســال هم 
اســتقبال از این تورها بيشتر می شود. خيلی از 
کسانی که یک  سال می آیند برای سال های بعد 
عده ای را معرفی می کنند اما با وجود این که برای 
آنها از چند و چون مراســم تعریف می کنند، هر 
بار شرکت کننده ها چنان غرق در شکوه مراسم 
می شــوند که انگار اصال چيزی از آن نشــنيده 

بودند.«
او در مــورد تاثيری کــه این تورهــا بر نگاه 
توریســت ها می گذارد، تأکيد زیادی می کند و 
می گوید: »هر  سال ما کسانی را داریم که مراسم  
مذهبی کشــورهای مختلــف را دیده اند، اصال 
بعضی های شان به شرکت در مراسم آیينی عالقه 
زیادی دارند و ایران چندمين کشوری است که 
برای شرکت در مراسم آیينی مردمش وارد آن 
می شوند اما خيلی های شان می گویند که مشابه 
چيزی که این جا دیده انــد، هيچ جای دیگری 
نبوده؛ چه از نظر شکوهی که داشته، چه از نظر 
فضای معنوی حاکم بر مراسم. امسال ميهمانی 
داشتيم که قبال در مراسم قمه زنی پاکستانی ها 
بوده و اتفاقا برایش جالب هم بود اما نگاهش به 
آنها این بود که آنها یک سری انسان بدوی هستند 
که از خود بيخود می شــوند. او وقتی در راه یزد 
بود، همين توقع را داشته اما دیشب نمی توانست 
جلوی اشک هایش را بگيرد و کامال تحت  تاثير 

جو مراسم قرار گرفته بود.«
او که تجربه های دیگری هم مانند کمک مالی 
یکی از گردشگران به یکی از هيأت ها به  عنوان 

نذر گرفته تا همنوایی توریســت های خارجی 
با مداحی هــا را دارد، می گوید: »کار ما در زمينه 
گردشگری اســت و در مناسبت های دیگر هم 
ميزبان توریســت های خارجی هستيم اما این 
روزها دیدن شــگفتی توأم با تحسين آنها یک 
حال دیگری به ما می دهد. احساس می کنم یک 
نفر هم قبل از مرگ در مراســم امام حسين)ع( 

شرکت کند، یک نفر است.«
با وجــود حرف هایی که محمدحســين و 
خيلی های دیگر کــه تجربــه او را در پذیرایی 
از خارجی هــا دارند، می زنند گویــا موانع برای 
توســعه گردشــگری خارجی در این ایام کم 
نيست. محمدحســين ایمانی خوشخو، عضو 
انجمن علمی گردشگری ایران که چند دوره هم 
همایش گردشگری و معنویت را برگزار کرده به 
اســتناد تحقيقی که انجام داده است، می گوید: 
»دریافتم بسياری از آیين ها در حوزه محرم برای 
گردشــگران به مراتب جذاب تر از رویدادهای 
سایر کشورها است؛ ولی ما از این قضيه غافليم 
و یک سری موانع برای خود درست می کنيم که 
در نتيجه آن، دیگران نمی توانند از این جذابيت ها 
بهره ای ببرند. بعضی ها می گویند این کار کاسبی 
با عزاداری اســت، بعضی هــا می گویند حضور 
گردشــگران با تيپ های خاص در این مراسم ها 
توهين آميز است و هنوز بستر الزم برای این کار 

به وجود نيامده است.«
این اســتاد دانشــگاه معتقد اســت: »همه 
آیين هایــی که ما فکر می کنيم تکراری شــده 

است یا به شکل محدود فقط ایرانی ها می توانند 
از آن استفاده کنند، برای گردشگران خارجی که 
طالب دیدن رویدادهای جدیدی هستند، یک 
جاذبه اســت. اینها برای ما عادی است اما برای 
آنها خيلی تازگی دارد. ما باید از بيرون به ماجرا 
نگاه کنيم و تاثيری که توسعه گردشگری معنوی 
می تواند بر روی حفظ آیين ها داشته باشد را هم 

مد نظر قرار دهيم.«
با وجود همه موانع، آمارها می گویند حضور 
گردشگران خارجی در مراســم محرم امسال 
بیشتر شده است. لیال سعادتخواه، دبیر کمیته 
گردشــگری مذهبی- معنوی اداره کل میراث 
فرهنگی استان یزد با اشــاره به این که تاکنون 
بیش از ۲۰۰ گردشــگر خارجی در مراســم 
عــزاداری یزدی ها شــرکت کرده انــد، گفته: 
»پیش بینی می شــود تا پایان مراسم عزاداری 
محرم در یزد، این تعداد به رقم مشــابه پارسال 
یعنی بیش از ۱۲۰۰ گردشگر برسد.« او با اشاره 
به رشد ۳۵ درصدی حضور گردشگران خارجی 
در  سال گذشته گفته: »هنوز فصل گردشگری 
در یزد آغاز نشــده اســت، که به نظر می رسد 
امسال رشــد قابل توجهی نســبت به پارسال 
نداشته باشیم. تاکنون گردشگران از کشور های 
فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، هلند، انگلیس، سوییس، 
ترکیه، دانمــارک، الجزایر، برزیــل، مراکش، 
اسلوونی و چین به تماشــای مراسم عزاداری 
یزدی ها نشسته اند که بیشتر این گردشگران از 

کشور های آلمان و هلند بوده اند.«

 این روزها دیگر کمتر کســی اســت که از ماجرای غم انگيز 
ســحر-که خانواده اش دوست داشــتند او را با نام مستعار سارا 
صدا کنند- خبر نداشته باشد. دختر ٣0ساله ای که برای عشق 
به فوتبال و استقالل به اســتادیوم رفت، بازداشت شد، ۶ ماه از 
دستگيری و آزادی گذشت و هنگام مراجعه به دادگاه با شنيدن 
شــایعه های محکوميتش دست به خودســوزی زد. حاال خبر 
رسيده که او به علت شدت جراحات حاصل از خودسوزی جان 

به جان آفرین تسليم کرد.
می گویند از همان لحظه اول انتقال به بيمارســتان ســوانح 
سوختگی شهيد مطهری تهران، پزشکان و متخصصان از نجات 
سحر قطع اميد کرده بودند؛ ميزان و  درصد سوختگی او به حدی 
بود که نشود برای زنده ماندنش شانسی قایل شد، ولی تالش ها 
ادامه یافت و خبر این خودسوزی تلخ و غمبار از البه الی صفحات 
حوادث به بحث های اجتماعی و ورزشی راه پيدا کرد. گفت وگوی 
»شهروند« با خواهر سحر و تعریف ماجرای عشق و عالقه او به یکی 
از دو تيم پایتخت باعث واکنش های بسياری در بين چهره های 
ورزشی، عامه مردم و روزنامه نگاران شد: »عاشق فوتبال و استقالل 
بود. هميشه دوست داشــت که بازی فوتبال را از نزدیک تماشا 
کند،  اما آن روز برای نخســتين بار بود که به استادیوم می رفت. 
لباس مبدل هم پوشيده بود؛ کاله گيس آبی و یک پالتوی بلند.« 
در ادامه پيگيری ماجرا، پدر سحر نيز در گفت وگویی با ما از دیگر 
عالقه های دخترش و جانبازی خودش گفت و البته گالیه کرد که 
در همين مدت کوتاه، همه حرف ها در حد اظهارنظرهای مجازی 
باقی مانده و هيچ فوتباليستی سراغی از دخترش نگرفته است: 
»در خانواده ما فقط ســارا بود که به فوتبال عالقه داشت، حتی 
پسرهایم هم سرشان به کار و درس گرم بود و زیاد به فوتبال توجه 
نمی کردند، ولی سارا عاشق فوتبال بود. من هيچ بازیکنی را ندیدم 
که پيگير پرونده دخترم باشد.« بامداد عاشورا خبرنگار »شهروند« 
از طریق رئيس بيمارستان کسب اطالع کرد که دختر آبی جان به 
جان آفرین تسليم کرده است. بنا بر شنيده های شهروندآنالین،  
سحر یکشنبه شب فوت کرده و دوشنبه نيز تشييع شده است. 
انتشار این خبر با واکنش های گسترده ای در تویيتر مواجه شد 
و تا لحظه نوشتن این خبر هشتگ »دختر آبی« بيش از 80 هزار 
بار مورد استفاده قرار گرفته اســت. از سوی دیگر، عمر مومنی، 
کاریکاتوریست مشهور اهل اردن که با آثارش در زمينه فوتبال 
شناخته می شــود، در واکنش به این خبر، طرحی را در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد که در پست های ایرانی و ازجمله علی 

کریمی مورد استفاده قرار گرفت.
واکنش استقاللی ها به مرگ سحر

بعد از کریمی، فرهاد مجيدی )که بازیکن مورد عالقه ســحر 

بود( با تصویری از استادیوم خالی آزادی در اینستاگرامش نوشت: 
»سحر جان، ســکوهای آزادی حســرت دیدنت را تا ابد با خود 
خواهد داشت. « در ادامه این موج دامنه دار،  تقریبا تمامی بازیکنان 
کنونی و سابق استقالل تهران )از جمله مامه بابا تيام و شفر( هم 
در صفحه های شخصی شان در قالب استوری و پست، از سحر و 
خداحافظی با دختر استقاللی نوشتند. بازیگران و سلبریتی های 
مشهور استقاللی نيز خود را در این غم شریک دانستند. باشگاه 
استقالل در پيامی رسمی به خانواده خدایاری نوشت: »درگذشت 
تلخ و غم انگيز فرزند دلبندتان، خانم »سحر خدایاری« موجب 
اندوه و تاســف فراوان مجموعه باشــگاه استقالل و به خصوص 
هواداران این تيم گردید. این ضایعه را به شــما و همه بستگان 
داغدار تسليت عرض نموده و از خداوند متعال رحمت و مغفرت 
الهی برای ایشان و صبر و اجر و سالمتی برای شما، بازماندگان و 
طرفداران فوتبال مسألت می کنيم.« آرش برهانی در برنامه پخش 
زنده بازی ایران با هنگ کنگ صحبت هایش را با ســالم به زنان 

فوتبال دوست شروع کرد. 
واکنش غيرآبی ها به مرگ دختر آبی

غير از طرفداران اســتقالل و آبی ها، علــی کریمی در متن 
پرانتقاد و جنيســت زده ای به ماجرای غم انگيز سحر اشاره کرد 
)»زنان ســرزمين من، خيلی وقت ها خيلی َمردن«( و خواستار 
تحریم حضور در استادیوم ها شد. سيدجالل حسينی کاپيتان 
پرسپوليس هم در یک استوری نوشت: »روحت شاد دختر آبی 
و قلب های به رنگ مشکی و ســرخ و آبی را در کنار هم قرار داد. 
در فضای جهانی مرگ ســحر با واکنش هایی روبه رو شده است 
و پيش بينی می شــود این موج ادامه داشته باشد. ابتدا هدویگ 
ليندال دروازه بان مشهور تيم ملی بانوان سوئد با اشتراک عکسی از 
دیدار دوستانه تيم ملی زنان ایران و سوئد در مورد سحر خدایاری 
ابراز همدردی کرد. گری لينه کر بازیکن سابق و مجری مشهور 
هم از عدم ورود زنان به اســتادیوم ابراز شگفتی و ناراحتی کرد. 
صفحه رسمی باشگاه رم به فارسی نوشت: »لقب ما جالوروسی به 
معنای زرد و قرمز است، اما امروز قلب ما به خاطر سحر آبی خواهد 

بود. هدف فوتبال نزدیک کردن افراد به یکدیگر است و نه تفرقه 
انداختن ميان آنها. اکنون وقت آن رســيده که زنان و مردان در 

ایران در کنار هم از تماشای فوتبال در استادیوم لذت ببرند.«
واکنش سياسی ها به فوت سحر

این اتفاق تلخ در بين سياسی ها هم با واکنش های گسترده ای 
مواجه شــد. روابط  عمومی معاونت ریاســت جمهوری در امور 
زنان و خانواده در پی درگذشت ســحر بيانيه صادر کرد و روند 
اقدامات این معاونت را توضيح داد: »در جلسه دولت روز یکشنبه 
نيز موضوع مطرح شــد و وزیر ورزش و جوانان در مورد اقدامات 
صورت گرفته برای حضور خانم ها در مسابقات توضيح داد.« وزیر 
ارتباطات در پاسخ به یک کاربر که از سکوت او شکایت کرده بود، 
نوشت:  »کار من و امثال من موضع گيري و محکوميت نيست. 
ما مسئوليم و پاسخگو. در دولت این اتفاق بسيار تلخ را پيگيري 
مي کنيم.« معاونش هم در تویيتر نوشت: »شنيدن خبر فوت سحر، 
محکوميت همه ما است که شنيدیم و از خبر درگذشتيم و برای 
فردایش هيچ تغييری نداشــتيم« حجت االسالم زائری تویيت 
کرد: »یکي از وجــوه قابل تامل موضوع مرگ تلخ دختر آبي این 
است که او ساکن قم بوده. آیا این حادثه دردناک عالمان و فقيهان 
قم را به پرســش وا مي دارد؟ آیا تدبر و تدبيري براي دغدغه ها و 
مسأله هاي جوانان کشور خصوصا چالش هاي دختران و به طور 

اخص دختران قم حاصل خواهد شد؟«
اما نمایندگان مجلس نيز واکنش هــای پردامنه ای به این 
خبر تلخ داشتند. پروانه سلحشوری نوشت: »او تنها دختر آبی 
نبود. ســحر دختر ایران بود. در جایی کــه مردانش برای زنان 
تکليف تعيين می کنند و ابتدایی ترین حقوق انسانی  را از آنها 
سلب می کنند و زنانی که عليه زنان در این ظلم آشکار مردان 
را همراهی می کنند، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این 
سرزمين مسئوليم.« بهرام پارسایی تویيت کرد: »کمترین انتظار 
از اجرای اصل۲0 ق.اساسی، حق رفتن به استادیوم برای زنان 
است، مثل رفتن به سينما، تئاتر و کنسرت. مخالفان این حق 
و وزرایی که کوتاهی کردند، پاسخ دهند چرا باید چنين حقی 
به آرزویی هم قيمت جان یک زن تبدیل شود؟ وقتی آیندگان، 
قصه سحرها را بخوانند، درباره ما چه قضاوتی می کنند؟« این 
گزارش را می توان با تویيت الهام فخاری )عضو شــورای شهر 
تهران( پایان داد که »گریه نکــن خواهرم! در خانه  ات درختی 
خواهد رویيد و درخت  هایی در شــهرت و بســيار درختان در 
ســرزمينت... و باد، پيغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد 
رســانيد و درخت  ها از باد خواهند پرسيد: در راه که می  آمدی، 
ســحر را ندیدی؟! )بخش پایانی رمان »سووشون« - سيمين 

دانشور(«

دیروز از بيمارستان مطهری خبر رسيد که سحر خدایاری بر اثر شدت سوختگی درگذشته است. واکنش ها به این اتفاق دردناک را این جا بخوانيد

در راه که می آمدی »سحر« را ندیدی؟

پدر سحر به »شهروند«:   دیگر حرفی ندارم بزنم

پدر ســحر خدایاری کــه دو روز پيش از فــوت دخترش با 
»شهروند« گفت وگو کرده و از این که دخترش به استادیوم آزادی 
رفته، ابراز ناراحتی کرده بود، صبح دیروز پس از مرگ دخترش 
به »شهروند« گفت که نمی تواند صحبت کند. او تنها در ارتباطی 
کوتاه گفت از کسانی که در این مدت با او و خانواده اش همدردی 

کرده اند، تشکر می کند و حرف دیگری ندارد.

عاشورای خونین در کربال
دیروز خبر تلخی از یک حادثه در شهر کربال 
رسید. طبق خبرها، ازدحام عزاداران حسینی 
در باب الرجاء حرم مطهر امام حســین)ع(  در 
کربالی معال،  دســت کم 31 کشــته و 100 
زخمی به جا گذاشــته است . یک منبع مطلع 
حاضر در حرم مطهر امام حسین)ع( گفت که 
ســقوط یک دیوار بتنی در باب الرجاء مقابل 
حسینیه تهرانی ها در  نزدیکی باب القبله حرم 
مطهر امام حســین)ع( حادثه آفریده است. به 
گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر، هیچ زائر ایرانــی در حادثه کربال 

آسیب ندیده است.
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