
 نقش و نگار دخترانه
بر دیوارهای زاهدان

قطاره به مقصد نرسید!

گفت وگوی »شهروند« با بچه هایی که شهرشان را 
نقاشی می کنند تا امید زنده بماند

 »وقتی ناامید نشوی و اراده داشته باشی، به هدفی که می خواهی، 
می رسی. امیدواریم با این فعالیتی که انجام دادیم، بتوانیم ذره ای راه 

را برای همجنس هایمان آسان کرده باشیم«

  نگاهی به خطوط ریلی در ایران و مسافرانی که  کمتر می شوند
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سرانجام رستاخیز 
 دیده شد

 به زبان عربی
در یوتیوب!
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 حمایت دولت
از حق ورود زنان 

به ورزشگاه
دولتی ها در جلسه اخیر 
هیأت دولت به موضوع 

خودسوزی »سحر« واکنش 
نشان دادند
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کارمزد 
جایگاه داران 
بنزین را مردم 
خواهند داد؟

برخیز که شور محشر آمد
 بسیاری از خوانندگان پاپ و سنتی امسال هم با مداحی خودی نشان دادند

اما کدام حرفه ای هستند و کدام برای دستگرمی به این حوزه آمده اند؟
بررسی نواهای  عاشورایی در گفت وگوی »شهروند« با قاسم  افشار

در موسیقی آیینی ُمدگرا شده ایم

یادداشت

یادداشت

در مرگ سحر شما هم مقصرید

از محرم ۹۸ چه به یادتان ماند؟

سیاوش باقی
روزنامهنگار

فضای مجازی را اگر نگاه کنید، جز معدودی، همه درحال 
فحاشی و خط و نشان کشــیدن اند. 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 می تواند/ باید جگرسوز 
باشد و رقت  قلب ایجاد کند و کمی همه را به تامل وادارد، 
شده دستمایه تازه حمله. بیشتر کسانی که خود را مدافع 
سینه چاک دختر جوان و عقایدش می دانند، برای اهانت به 
طرف مقابل، برای آرزوی مرگ کردن و برای پریدن به این 
و آن، نیاز به هیچ ســند و مدرکی نمی بینند و هیچ حد و 
مرزی نمی شناسند. نه مهم است که بدانند او واقعا در دادگاه 
محکوم شده یا نه، نه مهم است بدانند که چقدر تحت تاثیر 

بیماری یا ترس از زندان یا وحشــت از مواجهه با خانواده یا  
هزار دلیل دیگر خود را شــعله ور کرده. تــازه این را هم در 
نظر بگیرید که او آدم مشــهوری نبوده و سابقه ای از او در 
دسترس نیســت. ظاهرا هیچ وقت هم به ورزشگاه نرفته. 
عکسی هم از او منتشر نشده، یعنی در شبکه های اجتماعی 
فعالیت مشخصی نداشته تا معلوم شود که چه می خواهد و 
چه می اندیشد. اما برای ایستادن در پشت نام او، هیچ کدام 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 می کنند خبر 
خودسوزی و مرگ سحر خدایاری دارد به ضررشان می شود. 
فکر می کنند این حربه ای است برساخته آن طرفی ها تا حال 
ما این طرفی ها را بگیرند. پس باید تمام قد دفاع کرد و از هیچ 
حربه ای فرونگذاشت. اگر الزم باشد به دختر فوت شده اهانت 

و تحقیرش کنیم، این کار را می کنیم. 
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سیدمهرزاد موسوی
روزنامهنگار

یک اتفــاق اجتماعی-مذهبی در ابعاد بســیار عظیم و 
متنوع در سراسر کشور درحال برگزاری است؛ با میلیون ها 
شرکت کننده  و ده ها سبک مختلف که در روزهای تاسوعا و 
عاشورا شدت می گیرد و اهمیت دوچندانی پیدا می کند. این 
عزاداری ها کلی خــوراک تصویری و محتوایی دارد که جان 
می دهد برای پخش از رســانه ملی. اما برداشت تلویزیون و 

رادیوی ما از این همه چیست؟
برای پاســخ به این ســوال کافی بود همین دوشــنبه و 
سه شنبه تلویزیون را روشــن می کردید، آن هم در ساعاتی 
که اوج نمایش شعائر عزاســت یعنی صبح تا ظهر. آن چه از 
همه شبکه ها )بی اغراق همه شبکه ها( مشاهده می کردید 
یک قاب چهارپاره بود، یک تصویر النگ شات از دسته های 

عزا و یک صدابرداری بی کیفیت که آورده ای برای مخاطب 
نداشت جز سردرگمی و تاسف. تاسف از این که وقتی این همه 
اتفاق با هدفی مشترک در پهنه ایران می افتد، انتهای ایده 
جام جم نشین ها همین کار است؛ فرقی ندارد که راهپیمایی 
بیست و دوم بهمن باشــد، انتخابات باشد، روز قدس باشد یا 
مراسم عظیمی چون عزاداری امام حسین)ع(. یک دوربین 
می خواهد با تصویری پرت و بزرگ، چند زیرنویس که مثال 
مشــارکت و حضور همه ایران را نشــان دهد و یک مجری 
که با کلیشــه ای ترین جمله ها فضاهای خالی را پر کند 
)البته ایده مجری در برخی شبکه ها جایش را به پخش 
ناقص یک نوحه خوانی داد(. به عــالوه ارتباط زنده ای با 
قاب هایی تکراری و میهمان هایی قابل حدس. نه خبری 
از سناریویی هســت و نه برنامه مشخص و فکرشده ای و 
نه حتی ایده خالقه ای. ایــن ماجرا در رادیو هم با اندکی 

تفاوت جریان دارد. 
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یادداشت

باید انتخاب كرد

عباس عبدی
روزنامهنگار

چهل  سال است که ایران در مسابقات 
ورزشــي خود از رودررویي مستقیم با 
ورزشکاران رژیم صهیونیستی اجتناب 
مي ورزد. این سیاست مبتني بر درکي 
سیاسي اســت که رژیم مذکور را فاقد 
مشروعیت مي دانیم، بنابراین و به طور 
طبیعي از رودررو شــدن با چیزي که 
مشــروعیت ندارد، اجتنــاب ورزیده 
مي شود. در حالي که ما در زمان جنگ 
با عراق، چنین رفتاري را با ورزشکاران 
کشور درحال جنگ خود نداشتیم، زیرا 
حکومت و کشور عراق را مشروع دانسته 
و در آن جا ســفارتخانه نیز داشــتیم، 

بنابراین مسأله فراتر از خصومت است.
در ســال هاي اولیه انقالب این رفتار 
مشکل خاصی ایجاد نمی کرد، زیرا از یک 
سو حمایت هاي مردمي از چنین اقدامي 
باال بود و از سوي دیگر فدراسیون هاي 
جهانی ورزشــي به قدرتمندي امروز 
نبودند. به عالوه ســعي مي کردند وارد 
مناقشات نشوند. البته این رفتار مختص 
ایران نبود، بسیاري از کشورهاي اسالمي 
نیز آن را انجام مي دادند، به همین علت 
نیز اســراییل به لحاظ ورزشــي از قاره 
آسیا منفک شد و جزو اروپا قرار گرفت و 
تمامي مسابقات قاره اي آن با کشورهاي 
اروپایي است. ولي در مسابقات جهاني، 
این مشکل هرازگاهی رخ مي دهد. اگر 
رژیم صهیونیســتی به لحاظ ورزشی 
قوی بود، خیلی بیشتر شاهد این ماجرا 

می بودیم.
اسراییل از این نظر در موقعیت بدي 
قرار دارد. همین که یــک مجموعه از 

کشــورها آن را به رسمیت نشناسند 
و ورزشــکاران آنها حاضر بــه مقابله 
با ورزشــکاران اش نشــوند، به لحاظ 
تبلیغاتي و سیاسي براي این رژیم نقطه 
ضعف اســت، به ویژه در مــواردي که 
همه مي دانند ورزشــکار غیراسراییلي 
قدرتمندتر است و به راحتي ورزشکار 

اسراییلي را شکست خواهد داد.
طي ســال هاي اخیــر قضیه قدري 
تفاوت کرده اســت. فدراســیون هاي 
جهاني حساس تر و قدرتمندتر شده اند 
و نسبت به توجیهات ورزشکاران براي 
عدم مبارزه با دقت بیشــتري برخورد 
و رســیدگي مي کنند و چون خود را از 
سیاست دور مي دانند، اقدام به مقابله 
مي کنند و این مشکلي است که براي 
ورزشکاران ایراني به وجود آمده است. 
آنان که مي پذیرند مسابقه ندهند و راه 
آن را نیز پیدا مي کنند، مشکلي ندارند 
و احتماال به لحاظ مادي و معنوي نیز 
تشویق مي شوند، ولي مشکل هنگامي 
رخ مي دهد که ورزشکار ایراني موافق 
این سیاست نباشــد و در یک وضعیت 
متناقض قرار بگیرد که اگر مسابقه دهد، 
در ایران با مشکل مواجه مي شود و اگر 
مســابقه ندهد، به هدفش که رسیدن 
به مدال اســت، نمي رسد. تشویق هاي 
مادي و معنــوي نیــز جایگزین این 

خواست و هدف او تلقي نمی شوند.
اتفاقي که بــراي ســعید موالیي، 
ورزشــکار ایراني رخ داد وجه دیگري از 
این پدیده بود که دستاوردهاي پیشین 
این سیاست را با مشــکل مواجه کرد. 
به ویژه با انتشار ویدیویی از او که ضجه 
می زد و گریه می کــرد و در پایان هم از 

تیم ایران بیرون رفت. 
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 در »شب  بخارا«
 فعاالن محیط زیست از لزوم توجه بیشتر

به جاذبه گردشگری آبشارها گفتند

   750 آبشار
عیار طبیعت ایران
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نگاهی موشکافانه به پرونده ای داغ
تحلیل روانپزشکان از خودسوزی سحر خدایاری 

روایت شاهدان عینی از روز حادثه

 دقایق دلهره  آور
شریعتی نبش معلم

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

   صفحه 7

   صفحه 13

   صفحه 2

   صفحه 3

   صفحه  2

تیم سیاست خارجی 
آمریکا در بحران

دالر ارزان شد  
 لبنیات دوباره

گران شد!

 پارازیت ها در آستانه 
تحقیق و تفحص 
 یک کشته ایرانی

در روز خونین کربال

از جاروکشان ابرکوه 
تا عشاق الحسین 

اسالمشهر

در آستانه مجمع عمومی 
سازمان ملل رخ داد

صنایع لبنی با بهانه های تازه

یک عضو اصالح طلب مجلس 
خبر داد:   

 هالل احمر: تیمی 40 نفره از 
پزشکان  در حال کمک به زخمی ها 

هستند و نگرانی وجود ندارد
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 پاسخ مهران شاهین طبع
 سرمربی تیم ملی بسکتبال 

به انتقادات
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 بدون توپ
المپیکی شدیم

 پنج ضعف فنی
 که همچنان تیم ملی را

رها نکرده است
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چرا این تیم  با تیم 
کی روش مو نمی زد؟

شهادت سید الساجدین حضرت زین العابدین )ع( تسلیت باد


