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رویداد

این ستون قرار است دغدغه هایی باشد برای شفافيت 

پروژهنیمهتمامایجادزیرساختها

هفته گذشته فضای رســانه ای و اجتماعی جامعه 
تحت تأثير اتفاقی بود که برای ســحر خدایاری افتاد. 
حاال دیگر همه، متن و حاشيه های موضوع را می دانند و 
بسياری نيز در نقد و نصيحت و تجویز نسخه های متنوع 

گفته و نوشته اند. 
از آنجایی هم کــه رســانه های اجتماعی همچون 
رسانه های فراگير و چه بسا تاثيرگذارتر از آنان، به موضوع 
پرداخته اند و جنبه های منفی و مثبت، راست و دروغ و 
هرآن چه که با نگاه اطالع رسانی یا قصد گل آلودکردن 
آب می خواســتند، انجام دادند، دیگر پرداختن به متن 
خبر و حاشــيه هایش موضوع نگارش این یادداشــت 
نيســت.از عمده دالیل حساســيت جامعه نسبت به 
یک تصميم خودخواســته، پایه و اســاس سست این 
تصميم است. دختری که به واسطه عالقه به تماشای 
بازی فوتبال به ورزشگاه مراجعه کرده و مانع شده اند و 
پرونده ای تشکيل شده و در پيگيری پرونده یک شایعه 
باعث آن اتفاق دردناک شــده و باقی ماجرا. اما بگذارید 
از جنبه دیگری به مسأله بپردازیم. امروز فوتبال از یک 
ورزش و مسابقه تبدیل به صنعت بسيار بزرگی شده که 
تمام مردم کره زمين ميزانی از دلبســتگی و عالقه را به 
آن پيدا کرده اند؛ برای بعضی این دلبستگی بسيار زیاد و 
برای برخی بسيار کم است و البته برای بسياری از مردم 
این دلبســتگی همچون بادهای موسمی است؛ گاهی 
عاشق فوتبالند و گاهی فارغ از آن. این فراگيری جوان 
و پير، زن و مرد، کارمند و مدیر، سياستمدار و نظامی و... 
هم نمی شناسد. در هر سن و سالی این وابستگی وجود 
دارد و صدالبتــه در دوران نوجوانی و جوانی این عالقه 
شدیدتر است و چه بســيار نوجوانان و جوانانی که به 
درست یا غلط الگوهای زندگی شان همين ستاره های 
فوتبالی هستند. فوتبال با چنين دربرگيری بزرگی در 
جهان، ورزش اول دنيا شــناخته می شود و مسابقاتش 
پراهميت تر از همه ورزش هاســت. حال محروم کردن 
هریک از این بخش های جامعه از تماشا و لذت بردن از 
دیدن بازی فوتبال باعث برانگيختگی و شاید هم مبارزه 
منفی شود. تصور کنيد روزی تصميم گرفته شود مدیران 
و مســئوالن از دیدن فوتبال منع شوند، آن وقت ميزان 
حساسيت این بخش از جامعه قابل محک خواهد بود. 
در نظر اول راه حل مسأله ســهل اما با توجه به شرایط 
جامعه ما ممتنع است. به دالیل نامعلوم بانوان عالقه مند 
به ورزش، بازی هایی چون واليبال و بسکتبال را می توانند 
از نزدیک ببينند اما فوتبال را نه. همين ممانعت سبب 
شده بخشی از همان عشاق فوتبال دست به دروغگویی 
بزنند و گاهی با ریش و ســبيل مصنوعــی و ظاهری 
دروغين، سعی کنند وارد استادیوم ها شوند. بسياری در 
این مسابقه برای دروغگویی، می بازند و اندکی هم پيروز 
و همانان که پيروز می شوند، عکس هایی چون قهرمانان 
از خود درميانه استادیوم می اندازند که چه پيروزمندانه 
از این سد گذشــته اند. باید بپذیریم چنين سدهایی، 
ســبب مبارزه هایی می شــود که به فرسایش جامعه 
منجر خواهد شد؛ پس بهتر است به جای ایجاد ممانعت، 
تالش کنيم حضور عالقه مندان به ورزش در استادیوم ها 
شفاف شده و بليت فروشی ها سيستمی و قابل ردیابی و 
کنترل هایمان بر ورزش در راستای ایمن سازی محيط 

برای حضور خانواده ها باشد. 
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منامیدوارمیمانم
ادامه از صفحه اول| شــرط عقل کدام 
است؟ این که به اســتقبال این اتفاق برویم 
و خواستار تداوم دلجویی شــویم یا آن که 
بگوییم »میان من و تو همان خشم و قهر«؟

اما چه زمــان می توان از جامعــه انتظار 
داشــت که این دلجویــی را بپذیرد؟ وقتی 
که بعد از وقوع باشــد یا آن که ببیند همت 
می کنند و از این پس، عــاج واقعه قبل از 
وقوع می کنند. امروز ســهراب مرده و سحر 
رفته اســت و دیگر بازنمی گــردد. می توان 
ســحرهای دیگــر را نادیــده گرفــت و بر 
همان مسیر پیشــین رفت و آن چه جوانان 
می خواهند نادیده گرفت و آتش خشــم را 
تیزتر کرد یا این که این دلجویی را به آنهایی 
که منتظر اتفاقی شــیرین هستند، تسری 

داد و محبت کرد و مودت دید.
برای من ایــن دلجویی کــه رئیس قوه 
قضائیه بــه آن مبــادرت کــرده، پنجره 
امیدی است گشــوده؛ پنجره ای که رو به 
افکار عمومی باز شــده و قطعا در دو سوی 
داستان کسانی هستند که خواستار بستن 
این پنجره اند. گروهی کــه هر همراهی با 
خواسته عمومی را نشــانه سستی و کژی 
در پایه های اصول خــود می بینند و تاش 
می کنند که این پنجره را ببندند و کسانی 
که نانشــان از همین ناامیدی هــا بیرون 
می آید و دل به تنور داغ تعارض و خشــم 
و قهر بســته اند. دو رویداد امــا برای من 
نشانه آن اســت که باید امیدوار ماند؛ یکی 
دستور ریاست قوه قضائیه برای بازنگری در 
احکام سنگینی که برای فعاالن کارگری و 
رسانه ای صادر شــده و دیگری هم همین 
دلجویی اخیر. می تــوان اینها را بی اهمیت 
دانســت و همچنان دعوت بــه قهر کرد یا 
می توان از این دو رخداد اســتقبال کرد و 
خواســتار تسری آن شــد. من اما امیدوار 

می مانم.

توضيحات یک عضو کميسيون آموزش و پرورش درباره سخنان محسن حاجی ميرزایی به »شهروند« 
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علی ربيعی، سخنگوی دولت، در صفحه شخصی خود در تویيتر نوشت: »دولت با ایجاد زیرساخت  و 
اقداماتی نظير الیحه شفافيت، افزایش ظرفيت نقد و نظارت برای کاهش فساد حرکت می کند. تأکيد 
این بود که تصميم سياستی در معرض فضای امنيتی- قضائی قرار نگيرد و مراحل آیين دادرسی در 
بررسی ها رعایت شود. خوشبختانه بخشــنامه رئيس قوه قضائيه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و 

مبارزه با فساد است.« 

سخنگوی دولت:  

اقدامیمثبتدر
مبارزهبافساد
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در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.
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علت99درصدخودکشیها

عضو  خضری،  رسول 
اجتماعی  کميســيون 
مجلس، گفــت: »علت 
99 درصد خودکشــی ها 
مشــکالت مزمن روانی، 
استرس، عصبانيت، افســردگی، بی نشاطی و 
مشکالت روحی -روانی در جامعه است. جوانان 
نااميد هستند و از سن ازدواج حدود 12 ميليون 
جــوان ایرانی گذشــته که ایــن موضوع یک 
ابرچالــش اســت. در کشــور 19 ميليون نفر 
حاشيه نشين داریم که این مورد هم ابرچالش 
دیگری در کشور است. بيش از 40 درصد جامعه 
درگير مشــکالت روحی- روانی، افسردگی و 
روان پریشــی هســتند. یکی از ابرچالش ها و 
معضالت اجتماعی خودکشی است. سالمت 
روان، نااميدی و یأس و به بن بســت رســيدن 

موجب افزایش خودکشی شده است.«

ردیابیسرویسدانشآموزان

عضو  امانی،  شهربانو 
شورای شهر تهران گفت: 
و  آمــوزش  »امســال 
پرورش سامانه ای به نام 
سپند معرفی کرده است و 
مدارس باید از تاکسی های مورد تأیيد سازمان 
تاکسيرانی استفاده کنند. این نرخ در چارچوب 
قانون تعيين شده و طبق مصوبه شورای شهر 
اســت. همچنين طبق قانــون افزایش نرخ 
سرویس مدارس براســاس تورم رسمی انجام 
می گيرد که امسال رقمی حدود 20 درصد است. 
همچنين امسال برای نخستين بار سرویس های 
مدارس مورد تأیيد تاکسيرانی دارای بارکد شده 
و خانواده ها می توانند ســرویس فرزند خود را 
ردیابی کنند که البته این موضوع در بسياری از 
کشورها سال هاست اجرایی شده و نتایج موثری 

را داشته است.«

شهروند| وزیر آموزش و پرورش که پيش از ظهر چهارشنبه 
در حاشيه جلسه هيأت وزیران درباره آمادگی های این وزارتخانه 
برای اجرای پروژه مهر سخن می گفت، به این مسأله اشاره کرده 
که »تحصيل پيروان ادیان دیگر به جز ادیان رســمی کشور 
در مدارس ممنوع است.« محســن حاجی ميرزایی در ادامه، 
درباره تحصيل دانش آموزان پيــرو ادیان دیگر گفت که »اگر 
دانش آموزان اظهار کنند که پيروان ادیان دیگری به جز ادیان 
رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبليغ محسوب 
شود، تحصيل آنها در مدارس ممنوع است.« این سخنان وزیر 
آموزش و پرورش موجب شد تا برخی در شبکه های اجتماعی 
و رسانه ها این نقد را وارد کنند که سخنان آقای وزیر با اصول 
2۳ قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران که اشــاره دارد 
»تفتيش عقاید ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف 
داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد« و اصل سي ام 
قانون اساسی که »دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم آورد و 
وسایل تحصيالت عالي را تا سرحد خودکفایي کشور به طور 
رایگان گســترش دهد« و همچنين اصل 28 قانون اساسی 
در تضاد اســت. بعد از آن بود که محســن حاجی ميرزایی در 
صفحه شخصی اش نوشت: »آموزش رایگان و با کيفيت حق 
همه کودکان است. نباید کســی به سبب داشتن عقيده ای از 
حق تحصيل در مدرســه محروم شود. نباید کسی در مدرسه 
اجازه تفتيش عقاید داشته باشد. نباید فرقه های غيرقانونی در 
مدرسه تبليغ شوند. مدرسه جای تربيت حق مدارانه و آموزش 
قانون گرایانه است.« در همين راستا »شهروند« به سراغ محمد 
قمی، عضو کميسيون آموزش مجلس رفت تا نظر او را در این 

مورد جویا شود.
 پيرو ادیان غيررسمی در فرم های ثبت نامی

 به مذهبشان اشاره نکنند
محمد قمی، عضو کميســيون آموزش مجلــس در مورد 
سخنان وزیر آموزش و پرورش مبنی بر این که تحصيل پيروان 
ادیان دیگر به جز ادیان رسمی کشور در مدارس ممنوع است، 
گفت: »اشاره وزیر آموزش و پرورش بر ادیان غيررسمی است؛ 
در کشور برخی فرقه ها، گروه ها و جریاناتی وجود دارد که برای 

جامعه مضر هستند و دولت مسئوليت یا موظف به این نيست 
که برای این گروه ها و فرقه ها امکانات تحصيلی و آموزشــی 
فراهم کند.« قمی در پاســخ به این که اصل 2۳ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران اشاره دارد که »تفتيش عقاید ممنوع 
است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد 
تعرض و مواخذه قرار دارد« یا در اصل سي ام قانون اساسی آمده 
که »دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را براي 
همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصيالت 
عالي را تا سرحد خودکفایي کشــور به طور رایگان گسترش 
دهد.« وی در پاســخ به این سوال که آیا سخنان وزیر آموزش 
و پرورش در تناقض با اصول ذکرشده نيست، گفت: »طبيعتا 
سخنان وزیر آموزش و پرورش اشاره به ادیان غيررسمی دارد؛ 
از طرفی حتی دانش آموزانی که پيرو ادیان غيررسمی هستند، 
می توانند در فرم های ثبت نامی آن جا که خواسته اند به دین و 
مذهبشان اشاره شود، ننویسند تا مشــکلی برای آنها پيش 

نياید.« این عضو کميسيون آموزش مجلس در پاسخ به این که 
در اصول ذکرشده در قانون اساسی به جریان یا گروه ها و فرقه 
خاصی اشاره نشده است، گفت: »جمهوری اسالمی مشخص 
کرده که برخی گروه ها و فرقه ها با مبانی سياسی و اعتقادی نظام 
مشکل دارند و آنها نمی توانند از مزایای تحصيلی و هر امکاناتی 
که در حوزه آموزش و پرورش است، برخوردار شوند، حتی اگر 
نام این گروه ها و فرقه ها در قانون اساسی نيامده باشد، سياست 
نظام ایجاب می کند کــه از ورود دانش آموزانی که پيروان این 
فرقه ها به حساب می آیند، جلوگيری به عمل آورد.« قمی افزود: 
»دانش آموزانی که پيرو این فرقه ها و آیين ها هستند، وقتی نام 
این فرقه ها را در فرم های ثبت نامی می نویســند، از نظر نظام 
تبليغ محسوب می شود و این مسأله با مبانی نظام جمهوری 
اســالمی که پيروان ادیان الهی و رســمی را آزاد گذاشته، در 
تعارض است. طبيعتا تبليغ هر دین، فرقه یا آیينی غير از ادیان 

رسمی و الهی ممنوع است.«

روزهــای اخیر یکــی از اخباری کــه واکنش های فــراوان به همراه داشــته، 
ماجرای دختر طرفدار تیم اســتقال به نام سحر خدایاری است که افکار عمومی 
همچنان حواشی پیرامون آن را دنبال می کند. کار به جایی رسید که روزنامه ها و 
خبرگزاری های مختلف با پدر سحر گفت وگوهایی انجام دادند و هر کدام روایت خود 

را از ماجرا مطرح کردند. 
بعد از گذشت تمام این حواشی و واکنش ها، روز پنجشنبه مراسم هفتمین روز 
درگذشت او در روستای »سلم« از توابع شهرستان کیار، حدود ۴۵ کیلومتری مرکز 
استان چهارمحال وبختیاری برگزار شد. طبق آن چه خبرگزاری فارس از این مراسم 
گزارش داده، پدر سحر همچنان از حواشی پیش آمده ناراحت است و به خبرنگار 
گفته: »دیروز تمام حرف هایم را به همکارتان گفتم، حرف من همان است که دیروز 
از صداوسیما هم پخش شد.« از دیگر حواشی این مراسم حضور مهدی طاهری، 
مدیرکل سازمان تبلیغات اسامی استان چهارمحال وبختیاری به عنوان سخنران 

بود که گفت: »این خانواده با آن چه ضدانقاب گمان می کند فاصله زیادی دارد.«
همزمان با انتشــار خبر مراســم هفتم او، تصویری هم از مراسمی بر سر 
مزارش منتشــر شــد که خیلــی از کاربران شــبکه های اجتماعــی آن را 
دست به دست کردند، تصویری که به نظر می رسد به مراسم خاکسپاری اش 

مربوط باشد.
تماس ســخنگوی قوه قضائیــه با پدر ســحر هم ســروصدای زیادی به 
راه انداخت. این طــور که خبرگزاری قــوه قضائیه اعام کرد غامحســین 
اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست و ســخنگوی قوه قضائیه در تماسی تلفنی، 
ضمن تســلیت و دلجویی از پدر مرحوم خدایاری از مواضع هوشمندانه او در 
گفت وگو با رســانه ها که مانع از تحقق اهداف بیگانــگان و برخی دنباله های 
داخلی شان شده است، قدردانی کرد. نمایندگانی از قوه قضائیه هم در مراسم 

هفتم او شرکت کرده و مراتب تسلیت این قوه را به خانواده اش اعام کردند.
پنجشنبه شب هم ویژه برنامه ای از شبکه سه با عنوان »پرونده ویژه« درباره این 
موضوع روی آنتن رفت؛ میزگردی تخصصی برای واکاوی خبری که افکار عمومی 
را تحت تاثیر قرار داد. در این میزگرد، امامی، جامعه شــناس و استاد دانشگاه در 
کنار مهدیان، فعال رسانه ای حضور داشتند و به تحلیل ابعادی از ماجرا پرداختند. 
هرچند تحلیل برنامه در مقاطعی تبدیــل به جماتی علیه بعضی نمایندگان 
و وزرای دولت شده بود. مهدیان در بخشــی از برنامه گفته بود: »آقای نماینده 
مجلس که می گوید 6 ماه حکم دادند به آن خانم. چرا یک نفر از ایشــان سوال 
نمی کند منبع این حرف کجاست؟ « همین صحبت ها منجر به این شد که روز 
گذشته علی مطهری، نماینده مجلس هم در نامه ای خطاب به علی عسکری، 
رئیس سازمان صداوسیما نوشت: »نظر به این که در برنامه زنده شبکه ۳ سیما 
در پنجشنبه شب، اینجانب را متهم به نشر اکاذیب درباره فوت مرحومه سحر 
خدایاری به قصد کســب رأی کردند، مستدعی است طبق ماده واحده مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ترتیبی اتخاذ کنید که اینجانب به مدت دو برابر 
زمانی که درباره این بنده به تصریح و به تلویح نشر اکاذیب کردند، در همان زمان 
از شبانه روز در شبکه ۳ سیما به طور زنده از خود دفاع کنم.« هرچند که سابقه 
نشان داده بعید اســت از این نماینده برای عنوان کردن دفاعیات دعوت شود، با 
این حال باید در روزهای آتی منتظر واکنش دست اندرکاران برنامه یا مسئوالن 

شبکه باشیم.

ادامه از صفحــه اول| چند روز پیــش نیز علیرضــا پناهیان بــا کلماتی که 
»توهین آمیز« توصیف شده، به نمایندگان انتقاد کرد که چرا با طرح »شفافیت آرا« 
مخالفت می کنند. او در سخنان خود با رد استدالل های نمایندگان در رأی ندادن به 
طرح »شفافیت آرا« گفت: »آی مجلس شورای اســامی آدم باش! کی به شما حق 
داده شفاف رأی ندید! بگو که چه غلطی دارید می کنید؟! چی رو دارید از ملت پنهان 
می کنید؟!«اما سخنان پناهیان درباره مجلس تنها اظهارات جنجالی او نبود. این واعظ 
در شب بعد به دولت و به  طور مشخص حســن روحانی، رئیس جمهوری، تاخت. او 
رئیس جمهوری را با »فرعون« مقایســه کرده بود. او چندی پیش در مجلسی گفته 
بود که گناه زن در استفاده بد از زبان چند برابر گناه مردان است و در روایات مهمترین 
عامل ورود زنان به جهنم زبان شان دانسته شــده است؛ نه حجاب شان. او همچنین 
گفت: »انعطاف پذیری شوهر نسبت به همســر خود ضروری است و در مقابل مردی 
که مطیع زن خود شود و از ترس از او فرمانبرداری کند، ملعون است و خود زن نیز از 

چنین مردی لذت نمی برد.« 
زائری به دنبال اقناع نسل جوان

در مقابل امــا می توان به آخرین صحبت ها و کامنت های  محمدرضا زائری اشــاره 
داشت. او در آخرین شــب مراسم سخنرانی و عزاداری در انجمن اندیشه و قلم با اشاره 
به گسترش ابزارهای ارتباطاتی در عصر کنونی گفته است: »وقتی آخرین فرآورده های 
فرهنگی دنیا به لحظه در اختیار جوانان ما قرار می گیرد، دیگر ادبیات سنتی و محفلی 
برای اقناع آنان کافی نیست و باید از ادبیات انســانی و جهانشمول بهره برد و ادبیات 
سیدالشهداء در عاشــورا هم این گونه بود.«یا می توان به توییت محمدرضا زائری در 
خصوص فحاشی های فضای مجازی اشاره کرد که می گوید: »احساس تکلیف کرده اید 
که با پول بیت المال اکانت های فیک بسازید و برای حفظ نظام به مردم فحش بدهید؟ 
اشکالی ندارد! اقا به نیروهای تان بیاموزید که با عکس خانم فحش های مردانه ندهند! 
به آنها بگویید که زبان هم جنســیت دارد و اگر قرار است خودشــان را زن جا بزنند، 
ادبیات شان هم باید زنانه باشد!«او این روزها در توییتی نوشته است: »حق وقتی حق 
است که مورد تأیید واحد مرکزی خبر صداوسیما و امام جمعه شهر و دبیرخانه مجلس 
خبرگان و برادران سپاه باشد، باطل هم هر چیزی است که شبکه بی بی سی فارسی و 
من و تو یا رادیوفردا و صدای آمریکا از آن حرف می زنند؟ دین ما این نیست!«پیش از 
این زائری در مورد خودسوزی سحر هم نوشته بود: »اگر كسی از درد و بي پناهی مردم 
بگوید، بازی رسانه ای دشــمن را خورده؟ باید سكوت كنیم تا روز به روز فاصله مردم و 
روحانیت بیشتر شود؟ باید بي اعتنا باشــیم تا روز به روز شكاف بین مردم و حاكمیت 
بیشتر شود؟ ساكت باشیم؛ چون می خواهیم متانت علمایی و آخوندی خود را حفظ 
كنیم؟ با صدای بلند اعام مي كنم كه من سواد رسانه ای ندارم! ولی این قدر می فهمم كه 
حاكمیت دینی نسبت به یكایك شهروندان خود مسئول است، از كودكي تا کهنسالی! 
نمی تواند به بهانه های مسخره ای مثل این كه قرص می خورده یا اختال داشته نسبت 
به نابودی شان بی تفاوت باشد! اگر دختر یا خواهر خودتان بود، همین طور با بی اعتنایی 
قضاوت می كردید یا حرف می زدید؟ نمی پرســید كه از کودکــی تا جوانی اش ما چه 
كرده ایم؟ صداوســیمای ما، آموزش و پرورش ما، اســتانداری و شهرداری ما، ارشاد و 
سازمان تبلیغات ما كجا بودند كه به این جا رسید؟ آیا نمی پرسید كه وقتی برای كسی 
پرونده قضائی تشكیل مي شود چه بر او می گذرد؟ چقدر حقوق انسانی و كرامت الهی او 
مراعات می شود؟ آیا فكر می كنید به همین راحتی می شود سر و ته قضیه را جمع كرد 

كه خط تبلیغاتی دشمن است پس همه ساكت شویم و حرفی نزنیم؟«

 از ميزگرد تحليلی برای ماجرای سحر خدایاری 
تا اعتراض علی مطهری به صداوسيما

حواشیاتفاقسحرادامهدارد...

دو حرکت موازی در روشنگری مردم
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