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صفحه 4

نگاهی موشکافانه به پروندهای داغ
تحلیل روانپزشکان از خودسوزی سحر خدایاری
روایت شاهدان عینی از روز حادثه

گفتوگوی «شهروند» با بچههایی که شهرشان را
نقاشی میکنند تا امید زنده بماند

صفحه 6

حمایت دولت
ازحق ورود زنان
به ورزشگاه

نقش ونگاردخترانه
بردیوارهای زاهدان

دولتیها در جلسه اخیر
هیأت دولت به موضوع
خودسوزی «سحر» واکنش
نشان دادند

«وقتی ناامید نشوی و اراده داشته باشی ،به هدفی که میخواهی،
میرسی .امیدواریم با این فعالیتی که انجام دادیم ،بتوانیم ذرهای راه
را برای همجنسهایمان آسان کرده باشیم»

صفحه 2

کارمزد
جایگاهداران
بنزین را مردم
خواهند داد؟

صفحههای  8و 9

قطاره بهمقصدنرسید!
نگاهی به خطوط ریلی در ایران و مسافرانی که کمتر میشوند

پاسخ مهران شاهینطبع
سرمربی تیمملی بسکتبال
به انتقادات

بدون توپ
المپیکی شدیم
صفحه 14

صفحه12

صفحه  12و 13

پنج ضعف فنی
که همچنان تیم ملی را
رها نکرده است

م با تیم
چرا این تی 
کیروش مو نمیزد؟

سرانجام رستاخیز
دیده شد
به زبان عربی
در یوتیوب!

برخیزکه شورمحشرآمد

صفحه 14

صفحه 15

بسیاری از خوانندگان پاپ و سنتی امسال هم با مداحی خودی نشان دادند
اما کدام حرفهای هستند و کدام برای دستگرمی به این حوزه آمدهاند؟
ی عاشورایی در گفتوگوی «شهروند» با قاسمافشار
بررسی نواها 

درموسیقی آیینی ُمدگرا شدهایم
صفحههای 14و 16

یادداشت

یادداشت

بايد انتخاب كرد
عباس عبدی
روزنامهنگار

چهلسال است كه ايران در مسابقات
ورزشــي خود از رودررويي مستقيم با
ورزشكاران رژیمصهیونیستی اجتناب
ميورزد .اين سياست مبتني بر دركي
سياسي اســت كه رژيم مذكور را فاقد
مشروعيت ميدانيم ،بنابراين و بهطور
طبيعي از رودررو شــدن با چيزي كه
مشــروعيت ندارد ،اجتنــاب ورزيده
ميشود .در حالي كه ما در زمان جنگ
با عراق ،چنين رفتاري را با ورزشكاران
كشور درحال جنگ خود نداشتيم ،زيرا
حكومت و كشور عراق را مشروع دانسته
و در آنجا ســفارتخانه نيز داشــتيم،
بنابراینمسألهفراترازخصومتاست.
در ســالهاي اوليه انقالب اين رفتار
مشكلخاصیایجادنمیکرد،زيراازيك
سوحمايتهايمردميازچنيناقدامي
باال بود و از سوي ديگر فدراسيونهاي
جهانی ورزشــي به قدرتمندي امروز
نبودند .به عالوه ســعي ميكردند وارد
مناقشاتنشوند.البتهاينرفتارمختص
ايراننبود،بسياريازكشورهاياسالمي
نيز آن را انجام ميدادند ،به همين علت
نيز اســراييل به لحاظ ورزشــي از قاره
آسيا منفك شد و جزو اروپا قرار گرفت و
تمامي مسابقات قارهاي آن با كشورهاي
اروپايي است .ولي در مسابقات جهاني،
اين مشكل هرازگاهی رخ ميدهد .اگر
رژیمصهیونیســتی به لحاظ ورزشی
قوی بود ،خیلی بیشتر شاهد این ماجرا
میبودیم.
اسراييل از اين نظر در موقعيت بدي
قرار دارد .همين كه يــك مجموعه از

كشــورها آن را به رسميت نشناسند
و ورزشــكاران آنها حاضر بــه مقابله
با ورزشــكاراناش نشــوند ،به لحاظ
تبليغاتي و سياسي براي اين رژيم نقطه
ضعف اســت ،به ويژه در مــواردي كه
همه ميدانند ورزشــكار غيراسراييلي
قدرتمندتر است و به راحتي ورزشكار
اسراييليراشكستخواهدداد.
طي ســالهاي اخيــر قضيه قدري
تفاوت كرده اســت .فدراســيونهاي
جهاني حساستر و قدرتمندتر شدهاند
و نسبت به توجيهات ورزشكاران براي
عدم مبارزه با دقت بيشــتري برخورد
و رســيدگي ميكنند و چون خود را از
سياست دور ميدانند ،اقدام به مقابله
ميكنند و اين مشكلي است كه براي
ورزشكاران ايراني به وجود آمده است.
آنان كه ميپذيرند مسابقه ندهند و راه
آن را نيز پيدا ميكنند ،مشكلي ندارند
و احتماال به لحاظ مادي و معنوي نيز
تشويق ميشوند ،ولي مشكل هنگامي
رخ ميدهد كه ورزشكار ايراني موافق
اين سياست نباشــد و در يك وضعيت
متناقضقراربگيردكهاگرمسابقهدهد،
در ايران با مشكل مواجه ميشود و اگر
مســابقه ندهد ،به هدفش كه رسيدن
به مدال اســت ،نميرسد .تشويقهاي
مادي و معنــوي نيــز جايگزين اين
خواستوهدفاوتلقينمیشوند.
اتفاقي كه بــراي ســعيد مواليي،
ورزشــكار ايراني رخ داد وجه ديگري از
اين پديده بود كه دستاوردهاي پيشين
اين سياست را با مشــكل مواجه كرد.
بهویژه با انتشار ویدیویی از او که ضجه
میزد و گریه میکــرد و در پایان هم از
تیمایرانبیرونرفت.
ادامهدرصفحه2

در مرگ سحر شما هم مقصرید
سیاوش باقی
روزنامهنگار

فضای مجازی را اگر نگاه کنید ،جز معدودی ،همه درحال
فحاشی و خط و نشان کشــیدناند .بهانه ،مرگ دختری
است که عشــقش رفتن به اســتادیوم و تماشای فوتبال
بوده .به عشقش نرسیده و خود را به آتش کشیده و حاال در
این جهان نیست .اما این اتفاق که میتواند /باید جگرسوز
ت قلب ایجاد کند و کمی همه را به تامل وادارد،
باشد و رق 
شده دستمایه تازه حمله .بیشتر کسانی که خود را مدافع
سینهچاک دختر جوان و عقایدش میدانند ،برای اهانت به
طرف مقابل ،برای آرزوی مرگکردن و برای پریدن به این
و آن ،نیاز به هیچ ســند و مدرکی نمیبینند و هیچ حد و
مرزی نمیشناسند .نه مهم است که بدانند او واقعا در دادگاه
محکوم شده یا نه ،نه مهم است بدانند که چقدر تحتتاثیر

بیماری یا ترس از زندان یا وحشــت از مواجهه با خانواده یا
هزار دلیل دیگر خود را شــعلهور کرده .تــازه این را هم در
نظر بگیرید که او آدم مشــهوری نبوده و سابقهای از او در
دسترس نیســت .ظاهرا هیچوقت هم به ورزشگاه نرفته.
عکسی هم از او منتشر نشده ،یعنی در شبکههای اجتماعی
فعالیت مشخصی نداشته تا معلوم شود که چه میخواهد و
چه میاندیشد .اما برای ایستادن در پشت نام او ،هیچکدام از
اینها مهم نیست .باید پشت نام او پنهان شد و برای تاختن
به طرف دیگر هیچ ابایی نداشت.
دسته مقابل کســانی هســتند که گمان میکنند خبر
خودسوزی و مرگ سحر خدایاری دارد به ضررشان میشود.
فکر میکنند این حربهای است برساخته آنطرفیها تا حال
ما اینطرفیها را بگیرند .پس باید تمام قد دفاع کرد و از هیچ
حربهای فرونگذاشت .اگر الزم باشد به دختر فوتشده اهانت
وتحقیرشکنیم،اینکاررامیکنیم.
ادامهدرصفحه3

یادداشت

یک عضو اصالحطلب مجلس
خبر داد:

پارازیتهادرآستانه
تحقیقوتفحص
صفحه 2

یک کشته ایرانی
درروزخونین کربال
هالل احمر :تیمی  40نفره از
پزشکان در حال کمک به زخمیها
هستند و نگرانی وجود ندارد
صفحه 2

فرهنگسازی برای سهولت
مشارکت اجتماعی در محرم

ازجاروکشانابرکوه
تاعشاقالحسین
اسالمشهر
صفحه 3

از محرم  ۹۸چه به یادتان ماند؟
سیدمهرزاد موسوی
روزنامهنگار

یک اتفــاق اجتماعی-مذهبی در ابعاد بســیار عظیم و
متنوع در سراسر کشور درحال برگزاری است؛ با میلیونها
شرکتکننده و دهها سبک مختلف که در روزهای تاسوعا و
عاشورا شدت میگیرد و اهمیت دوچندانی پیدا میکند .این
عزاداریها کلی خــوراک تصویری و محتوایی دارد که جان
میدهد برای پخش از رســانه ملی .اما برداشت تلویزیون و
رادیویماازاینهمهچیست؟
برای پاســخ به این ســوال کافی بود همین دوشــنبه و
سهشنبه تلویزیون را روشــن میکردید ،آن هم در ساعاتی
که اوج نمایش شعائر عزاســت یعنی صبح تا ظهر .آنچه از
همه شبکهها (بیاغراق همه شبکهها) مشاهده میکردید
یک قاب چهارپاره بود ،یک تصویر النگشات از دستههای

عزا و یک صدابرداری بیکیفیت که آوردهای برای مخاطب
نداشتجزسردرگمیوتاسف.تاسفازاینکهوقتیاینهمه
اتفاق با هدفی مشترک در پهنه ایران میافتد ،انتهای ایده
جامجمنشینها همین کار است؛ فرقی ندارد که راهپیمایی
تودوم بهمن باشــد ،انتخابات باشد ،روز قدس باشد یا
بیس 
مراسم عظیمی چون عزاداری امام حسین(ع) .یک دوربین
میخواهد با تصویری پرت و بزرگ ،چند زیرنویس که مثال
مشــارکت و حضور همه ایران را نشــان دهد و یک مجری
که با کلیشــهایترین جملهها فضاهای خالی را پر کند
(البته ایده مجری در برخی شبکهها جایش را به پخش
ناقص یک نوحهخوانی داد) .بهعــاوه ارتباط زندهای با
قابهایی تکراری و میهمانهایی قابلحدس .نه خبری
از سناریویی هســت و نه برنامه مشخص و فکرشدهای و
نه حتی ایده خالقهای .ایــن ماجرا در رادیو هم با اندکی
تفاوت جریان دارد.
ادامهدرصفحه2

w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

در آستانه مجمع عمومی
سازمان ملل رخ داد

تیم سیاست خارجی
آمریکا دربحران
صفحه 7

صنایع لبنی با بهانههای تازه

دالرارزان شد
لبنیات دوباره
گران شد!
صفحه 13

