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در روزهای پس از بروز یک
حادثه ،کودکان به حمایت و
مراقبت بیشتری نیاز دارند.
ممکن است خیلی بترسند و
فشار زیادی به آنها وارد شده
باشد.

وزیر اطالعات:

حفظ نظام
با اعمال خالف شرع
نقض غرض است

سیدمحمودعلوی،وزیراطالعاتدرشبعاشورایحسینیدرحرمامامخمینی(ره)،گفت« :سیاستمادرحفظ
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نظامجمهوریاسالمیبااعمالخالفشرع،نقضغرضاست.
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دولت عشق آمد و من
دولت پاینده شدم!
سیاوش باقی
روزنامهنگار

نذر گرفته تا همنوایی توریســتهای خارجی
با مداحیهــا را دارد ،میگوید« :کار ما در زمینه
گردشگری اســت و در مناسبتهای دیگر هم
میزبان توریســتهای خارجی هستیم اما این
روزها دیدن شــگفتی توأم با تحسین آنها یک
حال دیگری به ما میدهد .احساس میکنم یک
نفر هم قبل از مرگ در مراســم امام حسین(ع)
شرکتکند،یکنفراست».
با وجــود حرفهایی که محمدحســین و
خیلیهای دیگر کــه تجربــه او را در پذیرایی
از خارجیهــا دارند ،میزنند گویــا موانع برای
توســعه گردشــگری خارجی در این ایام کم
نیست .محمدحســین ایمانی خوشخو ،عضو
انجمن علمی گردشگری ایران که چند دوره هم
همایش گردشگری و معنویت را برگزار کرده به
اســتناد تحقیقی که انجام داده است ،میگوید:
«دریافتم بسیاری از آیینها در حوزه محرم برای
گردشــگران به مراتب جذابتر از رویدادهای
سایر کشورها است؛ ولی ما از این قضیه غافلیم
و یکسری موانع برای خود درست میکنیم که
درنتیجهآن،دیگراننمیتوانندازاینجذابیتها
بهرهایببرند.بعضیهامیگوینداینکارکاسبی
با عزاداری اســت ،بعضیهــا میگویند حضور
گردشــگران با تیپهای خاص در این مراسمها
توهینآمیز است و هنوز بستر الزم برای این کار
بهوجودنیامدهاست».
این اســتاد دانشــگاه معتقد اســت« :همه
آیینهایــی که ما فکر میکنیم تکراری شــده

است یا به شکل محدود فقط ایرانیها میتوانند
از آن استفاده کنند ،برای گردشگران خارجی که
طالب دیدن رویدادهای جدیدی هستند ،یک
جاذبه اســت .اینها برای ما عادی است اما برای
آنها خیلی تازگی دارد .ما باید از بیرون به ماجرا
نگاهکنیموتاثیریکهتوسعهگردشگریمعنوی
میتواند بر روی حفظ آیینها داشته باشد را هم
مدنظرقراردهیم».
با وجود همه موانع ،آمارها میگویند 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 اینکه تاکنون
بیش از  ۲۰۰گردشــگر خارجی در مراســم
عــزاداری یزدیها شــرکت کردهانــد ،گفته:
«پیشبینی میشــود تا پایان مراسم عزاداری
محرم در یزد ،این تعداد به رقم مشــابه پارسال
یعنی بیش از  ۱۲۰۰گردشگر برسد ».او با اشاره
به رشد ۳۵درصدی حضور گردشگران خارجی
درسال گذشته گفته« :هنوز فصل گردشگری
در یزد آغاز نشــده اســت ،که به نظر میرسد
امسال رشــد قابل توجهی نســبت به پارسال
نداشته باشیم .تاکنون گردشگران از کشورهای
فرانسه،اسپانیا،ایتالیا،هلند،انگلیس ،سوییس،
ترکیه ،دانمــارک ،الجزایر ،برزیــل ،مراکش،
اسلوونی و چین به تماشــای مراسم عزاداری
یزدیها نشستهاند که بیشتر این گردشگران از
کشورهای آلمان و هلند بودهاند».

ناامیدی بدتر از تحریم است

احمــد انارکی ،عضو
کمیســیون اقتصــادی
مجلس« :اگر مســئوالن و
زیرمجموعــه هر ســه قوه
همکاری و تعامل واقعی را به
منصهظهورنرسانند،جامعه
دچار ناامیدی و بیاعتمادی میشود که بار منفی این
اتفاقاگربیشترازتحریمهانباشد،کمترهمنیست.»

خبر

نگاه
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شاید اینبار هم شــروعکنندهها شبکههای
اجتماعیبودند؛وقتیویدیوهاییازعزاداریهای
باشکوهایرانیها،آنهاکهردیازخرافاتنداشتند،
فراتر از مرزها میرفت و خیلیها در کشورهای
دیگر هوس حضور در این آیین به دلشان میزد.
از این طرف هم شــهرهایی کــه هم تاریخچه
پروپیمانی در پذیرایی از توریستها دارند و هم
سابقهای درخشــان در برگزاری آیین عزاداری
عاشــورا مانند یزد پیشقدم شــدند و تورهایی
برای راهنمایی و پذیرایــی از خارجیهایی که
برای دیدن رســم عاشــقیکردن ایام محرم به
ایران آمــده بودند ،راه انداختنــد و حاال خیلی
از شــهرهایی که جاذبههای گردشــگری را در
کنار ســبکی منحصربهفرد از عــزاداری دارند،
میزبان توریستها میشــوند .امسال هم مانند
دو ســهسال گذشــته توریســتهای زیادی
شب تاسوعا و عاشــورا را در کنار عزاداران ایرانی
سپری کردند البته از قبل از شروع محرم ،وقتی
تالشها برای ســاماندهی گردشگران خارجی
در ایام محرم دیده میشــد ،انتظار میرفت که
امسال گردشگران بیشــتری میهمان عزاداران
حسینی باشــند؛ مثال کمیتههای گردشگری
استانهای سیستا نوبلوچستان ،یزد و گیالن
در این مــورد اطالعیه داده بودنــد .در اطالعیه
کمیته گردشــگری یزد آمده بود« :برنامههای
گردشگریمذهبییزدازروز ١۶شهریورماهبرابر
با هفتم محرم آغاز میشود و گردشگران عالوهبر
حضور در برنامههای مردمی روزهای تاســوعا و
عاشورا ١٣ ،محرم و اربعین حسینی ،در مراسم
سنتیشهرستانهایمهریز،اشکذرواردکاننیز
میتوانند شرکت کنند .تور گردشگری محرم در
یزد شامل بازدید از آیینهای عزاداری تاسوعا و
عاشورا ،دستههای عزاداری ،نخلگردانی و شام
غریبانخواهدبود».

آنچهکهفکرشرانمیکردم
محمدحســین طبیبی لیدر یکی از تورهای
گردشــگری مذهبی یــزد اســت .او در مورد
تجربهایکهامسالداشتهبه«شهروند»میگوید:
«مجموعا چهارسال است که مشغول پذیرایی از
گردشگرانی هستیم که برای شرکت در مراسم
ماه محــرم وارد یزد میشــوند و هرســال هم
اســتقبال از این تورها بیشتر میشود .خیلی از
کسانی که یکسال میآیند برای سالهای بعد
عدهای را معرفی میکنند اما با وجود اینکه برای
آنها از چند و چون مراســم تعریف میکنند ،هر
بار شرکتکنندهها چنان غرق در شکوه مراسم
میشــوند که انگار اصال چیزی از آن نشــنیده
بودند».
او در مــورد تاثیری کــه این تورهــا بر نگاه
توریســتها میگذارد ،تأکید زیادی میکند و
میگوید« :هرسال ما کسانی را داریم که مراسم
مذهبی کشــورهای مختلــف را دیدهاند ،اصال
بعضیهایشانبهشرکتدرمراسمآیینیعالقه
زیادی دارند و ایران چندمین کشوری است که
برای شرکت در مراسم آیینی مردمش وارد آن
میشوند اما خیلیهایشان میگویند که مشابه
چیزی که اینجا دیدهانــد ،هیچ جای دیگری
نبوده؛ چه از نظر شکوهی که داشته ،چه از نظر
فضای معنوی حاکم بر مراسم .امسال میهمانی
داشتیم که قبال در مراسم قمهزنی پاکستانیها
بوده و اتفاقا برایش جالب هم بود اما نگاهش به
آنهااینبودکهآنهایکسریانسانبدویهستند
که از خود بیخود میشــوند .او وقتی در راه یزد
بود ،همین توقع را داشته اما دیشب نمیتوانست
ت تاثیر
جلوی اشکهایش را بگیرد و کامال تح 
جومراسمقرارگرفتهبود».
او که تجربههای دیگری هم مانند کمک مالی
یکی از گردشگران به یکی از هیأتها ب ه عنوان

حشمتاهلل فالحتپیشه،
عضوکمیسیونامنیتملیو
سیاســت خارجی مجلس:
«اروپا تا به حــال اقدامی را
برای حفظ برجام انجام نداده
است.حفظ برجام نیازمند
چیزهایی مثل اینستکس و دیگر سازوکارها نیست
که مدت زمان زیادی را نیز صرف کند .اگر اروپاییها
بهتعهدات خود در برجام عمــل میکردند ،بهطور
طبیعی70میلیارد دالر موافقتنامه پسابرجامی بین
ایران و اروپا اجرا میشد وعمال برجام حفظ میشد.
برجام به این علت صدمه خورد که آمریکاییها آن را
نقض کردند و اروپاییها هیــچ اقدامی برای نجات
برجام انجام ندادند .دلیل طوالنی شــدن و متفاوت
بودن سازوکارهای اروپاییها این بود که برنامههای
خود را مدام بــا وزارتخزانــهداری آمریکا تطبیق
میدادند .به همین دلیل نمیتوانستند پیشنهادی
ارایهدهندکهنظرایرانراجلبکند.»

دیروز از بیمارستان مطهری خبر رسید که سحر خدایاری بر اثر شدت سوختگی درگذشته است .واکنشها به این اتفاق دردناک را اینجا بخوانید

در راه که میآمدی «سحر» را ندیدی؟

این روزها دیگر کمتر کســی اســت که از ماجرای غمانگیز
ســحر-که خانوادهاش دوست داشــتند او را با نام مستعار سارا
صدا کنند -خبر نداشته باشد .دختر 30سالهای که برای عشق
به فوتبال و استقالل به اســتادیوم رفت ،بازداشت شد ۶ ،ماه از
دستگیری و آزادی گذشت و هنگام مراجعه به دادگاه با شنیدن
شــایعههای محکومیتش دست به خودســوزی زد .حاال خبر
رسیده که او به علت شدت جراحات حاصل از خودسوزی جان
بهجانآفرینتسلیمکرد.
میگویند از همان لحظه اول انتقال به بیمارســتان ســوانح
سوختگی شهید مطهری تهران ،پزشکان و متخصصان از نجات
سحر قطع امید کرده بودند؛ میزان ودرصد سوختگی او بهحدی
بود که نشود برای زنده ماندنش شانسی قایل شد ،ولی تالشها
ادامه یافت و خبر این خودسوزی تلخ و غمبار از البهالی صفحات
حوادث به بحثهای اجتماعی و ورزشی راه پیدا کرد .گفتوگوی
«شهروند»باخواهرسحروتعریفماجرایعشقوعالقهاوبهیکی
از دو تیم پایتخت باعث واکنشهای بسیاری در بین چهرههای
ورزشی،عامهمردموروزنامهنگارانشد«:عاشقفوتبالواستقالل
بود .همیشه دوست داشــت که بازی فوتبال را از نزدیک تماشا
کند،اما آن روز برای نخســتین بار بود که به استادیوم میرفت.
لباس مبدل هم پوشیده بود؛ کالهگیس آبی و یک پالتوی بلند».
در ادامه پیگیری ماجرا ،پدر سحر نیز در گفتوگویی با ما از دیگر
عالقههایدخترشوجانبازیخودشگفتوالبتهگالیهکردکه
در همین مدت کوتاه ،همه حرفها در حد اظهارنظرهای مجازی
باقی مانده و هیچ فوتبالیستی 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
نمیکردند،ولیساراعاشقفوتبالبود.منهیچبازیکنیراندیدم
کهپیگیرپروندهدخترمباشد».بامدادعاشوراخبرنگار«شهروند»
ازطریقرئیسبیمارستانکسباطالعکردکهدخترآبیجانبه
جانآفرین تسلیم کرده است .بنا بر شنیدههای شهروندآنالین،
سحر یکشنبهشب فوت کرده و دوشنبه نیز تشییع شده است.
انتشار این خبر با واکنشهای گستردهای در توییتر مواجه شد
و تا لحظه نوشتن این خبر هشتگ «دختر آبی» بیش از 80هزار
بار مورد استفاده قرار گرفته اســت .از سوی دیگر ،عمر مومنی،
کاریکاتوریست مشهور اهل اردن که با آثارش در زمینه فوتبال
شناخته میشــود ،در واکنش به این خبر ،طرحی را در صفحه
اینستاگرامش منتشر کرد که در پستهای ایرانی و ازجمله علی
کریمیمورداستفادهقرارگرفت.
واکنشاستقاللیهابهمرگسحر
بعد از کریمی ،فرهاد مجیدی (که بازیکن مورد عالقه ســحر

پدر سحر به «شهروند» :دیگر حرفی ندارم بزنم
پدر ســحر خدایاری کــه دو روز پیش از فــوت دخترش با
«شهروند»گفتوگوکردهوازاینکهدخترشبهاستادیومآزادی
رفته ،ابراز ناراحتی کرده بود ،صبح دیروز پس از مرگ دخترش
به«شهروند»گفتکهنمیتواندصحبتکند.اوتنهادرارتباطی
کوتاه گفت از کسانی که در این مدت با او و خانوادهاش همدردی
کردهاند،تشکرمیکندوحرفدیگریندارد.

بود) با تصویری از استادیوم خالی آزادی در اینستاگرامش نوشت:
«سحر جان ،ســکوهای آزادی حســرت دیدنت را تا ابد با خود
خواهدداشت ».درادامهاینموجدامنهدار،تقریباتمامیبازیکنان
کنونی و سابق استقالل تهران (از جمله مامه بابا تیام و شفر) هم
در صفحههای شخصیشان در قالب استوری و پست ،از سحر و
خداحافظی با دختر استقاللی نوشتند .بازیگران و سلبریتیهای
مشهور استقاللی نیز خود را در این غم شریک دانستند .باشگاه
استقاللدرپیامیرسمیبهخانوادهخدایارینوشت«:درگذشت
تلخ و غمانگیز فرزند دلبندتان ،خانم «سحر خدایاری» موجب
اندوه و تاســف فراوان مجموعه باشــگاه استقالل و بهخصوص
هواداران این تیم گردید .این ضایعه را به شــما و همه بستگان
داغدار تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال رحمت و مغفرت
الهی برای ایشان و صبر و اجر و سالمتی برای شما ،بازماندگان و
طرفدارانفوتبالمسألتمیکنیم».آرشبرهانیدربرنامهپخش
زنده بازی ایران با هنگکنگ صحبتهایش را با ســام به زنان
فوتبالدوستشروعکرد.
واکنشغیرآبیهابهمرگدخترآبی
غیر از طرفداران اســتقالل و آبیها ،علــی کریمی در متن
پرانتقاد و جنیســتزدهای به ماجرای غمانگیز سحر اشاره کرد
(«زنان ســرزمین من ،خیلیوقتها خیلی َمردن») و خواستار
تحریم حضور در استادیومها شد .سیدجالل حسینی کاپیتان
پرسپولیس هم در یک استوری نوشت« :روحت شاد دختر آبی
و قلبهای به رنگ مشکی و ســرخ و آبی را در کنار هم قرار داد.
در فضای جهانی مرگ ســحر با واکنشهایی روبهرو شده است
و پیشبینی میشــود این موج ادامه داشته باشد .ابتدا هدویگ
لیندالدروازهبانمشهورتیمملیبانوانسوئدبااشتراکعکسیاز
دیدار دوستانه تیمملی زنان ایران و سوئد در مورد سحر خدایاری
ابراز همدردی کرد .گری لینهکر 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
معنایزردو قرمزاست،اماامروز قلب مابهخاطر سحر آبیخواهد

بود .هدف فوتبال نزدیککردن افراد به یکدیگر است و نه تفرقه
انداختن میان آنها .اکنون وقت آن رســیده که زنان و مردان در
ایراندرکنارهمازتماشایفوتبالدراستادیوملذتببرند».
واکنشسیاسیهابهفوتسحر
این اتفاق تلخ در بین سیاسیها هم با واکنشهای گستردهای
مواجه شــد .روابطعمومی معاونت ریاســتجمهوری در امور
زنان و خانواده در پی درگذشت ســحر بیانیه صادر کرد و روند
اقدامات این معاونت را توضیح داد« :در جلسه دولت روز یکشنبه
نیز موضوع مطرح شــد و وزیر ورزش و جوانان در مورد اقدامات
صورت گرفته برای حضور خانمها در مسابقات توضیح داد ».وزیر
ارتباطات در پاسخ به یک کاربر که از سکوت او شکایت کرده بود،
نوشت« :كار من و امثال من موضعگيري و محكوميت نيست.
ما مسئولیم و پاسخگو .در دولت اين اتفاق بسيار تلخ را پيگيري
ميكنيم».معاونشهمدرتوییترنوشت«:شنیدنخبرفوتسحر،
محکومیت همه ما است که شنیدیم و از خبر درگذشتیم و برای
فردایش هیچ تغییری نداشــتیم» حجتاالسالم زائری توییت
کرد« :يكي از وجــوه قابل تامل موضوع مرگ تلخ دختر آبي اين
است كه او ساكن قم بوده .آيا اين حادثه دردناك عالمان و فقيهان
قم را به پرســش وا ميدارد؟ آيا تدبر و تدبيري براي دغدغهها و
مسألههاي جوانان كشور خصوصا چالشهاي دختران و بهطور
اخصدخترانقمحاصلخواهدشد؟»
اما نمایندگان مجلس نیز واکنشهــای پردامنهای به این
خبر تلخ داشتند .پروانه سلحشوری نوشت« :او تنها دختر آبی
نبود .ســحر دختر ایران بود .در جایی کــه مردانش برای زنان
ی را از آنها
تکلیف تعیین میکنند و ابتداییترین حقوق انسان 
سلب میکنند و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان
را همراهی میکنند ،همه ما در حبس و سوختن سحرهای این
سرزمینمسئولیم».بهرامپارساییتوییتکرد«:كمترينانتظار
از اجراى اصل ۲۰ق.اساسی ،حق رفتن به استادیوم برای زنان
است ،مثل رفتن به سینما ،تئاتر و کنسرت .مخالفان اين حق
و وزرايی كه كوتاهى كردند ،پاسخ دهند چرا بايد چنين حقى
به آرزویی همقیمت جان یک زن تبدیل شود؟ وقتی آیندگان،
قصه سحرها را بخوانند ،درباره ما چه قضاوتی میکنند؟» این
گزارش را میتوان با توییت الهام فخاری (عضو شــورای شهر
تهران) پایان داد که «گریه نکــن خواهرم! در خانهات درختی
خواهد رویید و درختهایی در شــهرت و بســیار درختان در
ســرزمینت ...و باد ،پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد
رســانید و درختها از باد خواهند پرسید :در راه که میآمدی،
ســحر را ندیدی؟! (بخش پایانی رمان «سووشون»  -سیمین
دانشور)»

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 ،دســتکم  31کشــته 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 تهرانیها درنزدیکی باب القبله حرم
مطهر امام حســین(ع) حادثه آفریده است .به
گفتهرئیسمرکزپزشکیحجوزیارتجمعیت
هاللاحمر ،هیچ زائر ایرانــی در حادثه کربال
آسیبندیدهاست.

یادداشت

به مداح مشهور و جوان گفتم ،ماشاءاهلل وضعتان که
عالی است .گفت خدا را شکر .ما هر چه داریم از نوکری
حضرت است .ما یادمان نمیرود که خانه و زندگیمان
چی بوده و االن به کجا رسیدهایم ،اما همه اینها به خاطر
خدمتی است که به امام کردهایم و امام هم محبتشان
را از مــا دریغ نکردهاند .به او میگویــم خانه بزرگ در
شمال شهر برای یک مداح واقعا الزم است؟ احساس
ناراحتی نمیکنی که بچهها از جنوب شهر به مجلست
میآیند و خودت زندگی متفاوتــی داری؟ میگوید
خدا به همه آنها هم بدهد .هر کس با نیت خالص برای
امام عزاداری کند و عاشق باشد ،حتما امام دستش را
میگیرد .بعد هم ما مداحها از شهرستان میهمان زیاد
داریم .من باید جای بزرگی داشته باشم که وقتی یک
دسته میهمان برایم میآید به مشکل نخورم و بتوانم
آنها را اسکان بدهم .باید دستم به دهنم برسد که اگر
چند روز خواستند بمانند ،بتوانم خورد و خوراکشان
را تأمین کنم و دستم را جلوی کسی دراز نکنم .اینها
هم همه از صدقهسریِ امام و مردمی است که برای امام
خرج میکنند .ما هر چه داریم از اینها داریم .آنها هم اگر
به ما میدهند ،خیالشان راحت است که جای درستی
هزینه کردهاند .شما هم مردم را تشویق کنید که هرچه
بیشتر برای امام خرج کنند و دست و دلشان نلرزد .نه
اینکه با این حرفها نگرانشان کنید و جوری بگویید
که انگار ما داریم خوش میگذرانیم و مردم نباید خرج
کنند.میگویمماشینمدلباالچه؟لبخندیمیزندو
میگویدبرویمحرفخودمانرابزنیم.
ت صحنه و منتشرنشدههای یک
اینها روایتی از پش 
توگوســت .حرفهایی که مداح جوان ترجیح
گف 
توگویی که در یک
داد بیشترشان چاپ نشــود .گف 
باشگاه بدنسازی باالی شهر انجام میشود .جایی که
قرارمان بوده و پذیرایی هم مفصل اســت .اما معلوم
است که مصاحبه چاپ شده ارتباط زیادی با این فضا و
صحبتها نداشته .مداح جوان مثل بقیه همصنفانش
ترجیــح میدهد کمتر درباره زندگی شــخصیاش
صحبت کند و دربــاره آنچه از آن بهعنــوان کار و
«بیزنس»ناممیبردوازدرآمدشدرمناسبتهاهمبه
کلیگویی بسنده میکند .درباره کمکهای مسئول
سابق شهری به حســینیهاش و مبالغی که هرسال
بودجه میگرفت هم حرف زیادی نمیزند .میگوید
مدیران وظیفه دارند برای حســینیهها خرج کنند
و همینطوری هم خساســت به خرج میدهند .این
هزینهها چقدر است و خودش چطور از آنها استفاده
میکند؟ «ما نانمان حالل است ،شما نگران نباشید».
به نظر میرســد در همین حد برای فهمیدن اینکه
ســبک زندگی او در چه حدودی اســت و در عرض
چندسال از زندگی فقیرانه جنوب شهر به کجا رسیده،
کفایت میکند .این توصیفات هم برای آنهایی که از
نزدیک با زندگی برخی مداحان آشنا هستند ،حرف
تازهای ندارد .جدا از عدهای که زندگی مومنانه خود
را حفظ کردهاند و مداحی برایشــان تبدیل به محل
کسب درآمدهای باال نشــده ،بخشی از مداحان هم
هستند که زندگی آســوده و حتی مرفهی برای خود
فراهمکردهاند.

تریبون

www.shahrvandonline.ir

در روزهای گذشته آیین عزاداری
در سراسر ایران برگزار شد .اینبار حضور چشمگیر
گردشگران خارجی قابل توجه بود

برجام راهحل اروپایی ندارد

مرثیهای بر وجدان خفته
و تن مجروح آتش

ادامه از صفحه اول| و بهعنوان 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 گرفتهاند ،کشــید امــا مخاطب او
جمعیتی بزرگتر اســت .بگذارید بهعنوان
یک روانپزشــک که از این ماجرا بینهایت
متأثر اســت ،بگویم مخاطب او وجدانهای
ما آدمهای حرفهای است که در برابر نقض
حقوق انسانی ســکوت کردهایم ،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.
پینوشت
خبرگزاری میــزان :صدور حکــم 6ماه
حبس بــرای خانمی که مقابــل یک واحد
قضائی خودسوزی کرد ،کذب محض است.

