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6
با تالش شبانه روزی پلیس چابهار گروگان  چهل ویک ساله از چنگال آدم  ربایان آزاد شد. ساعت 21:45 دوازدهم شهریور ماه سال جاری در پی گزارش یک 
فقره آدم ربایی در خیابان امام خمینی)ره( شهرستان چابهار بالفاصله اکیپی از مأموران این پلیس به محل حادثه اعزام شدند. در بررسی های اولیه مشخص شد که 
مرد چهل ویک ساله ای توسط چهار نفر از سرنشینان یک دستگاه سواری پژو 405 نقره ای رنگ، مسلح به سالح کمری و کالش با سر و صورت پوشیده و ملبس به 
لباس محلی ربوده شده است. مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی یکی از آدم ربایان را شناسایی و با استفاده از شیوه 
و شگردهای خاص پلیسی او را در ساعت 19:00 چهاردهم شهریور ماه  در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند. با توجه به بازجویی های مقدماتی 
پلیس از این متهم چهل وچهار ساله مشخص شد، علت آدم ربایی اخاذی بوده است و در ادامه تحقیقات هویت یکی دیگر از آدم ربایان نیز شناسایی شد. آدم ربایان 

که عرصه را بر خود تنگ دیده بودند، در ساعت 30: 20 چهاردهم شهریور ماه گروگان را در محل عیدگاه شهرستان سراوان رها کردند. 

رهايي 
گروگان 
از چنگال 
آدم ربايان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی 

ضد سرفه، سرماخوردگی، و ... 
باعث گیجی ناخواسته می شوند 

که ممکن است رانندگی را با 
مشکل روبه رو کند.

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری پیکان به شماره 
پالک 15 ایران- 246 ج 43 و شماره موتور 11127938790 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   0079443129 شاسی  شماره  و 

اعتبار  ساقط می باشد.
____________________________________

مفقودی
آردی  پژو  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
موتور  شماره  و   432 ه   26 ایران-   35 پالک  شماره  به 
11782003428 و شماره شاسی 82130313 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مازندران – علی جعفری گرجی
با حضور وزیر راه و شهرســازی عملیات اجرایی تقاطع غیر 
هم ســطح حســین آباد به بندرامیرآباد در شهرستان بهشهر 
شروع شد. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان مازندران مهندس اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی در حاشــیه عملیات اجرایی تقاطع غیر هم سطح 
حســین آباد به بندرامیرآباد در جمع خبرنــگاران گفت: این 
تقاطع برای ایمنی عبور و مرور اجرایی شده و 500 متر طول 
دارد. وی افزود: این تقاطع غیرهم سطح  با اعتبار ۶0 میلیارد 
تومان در زمان تعیین شده 3۶ ماهه به اتمام می رسد. اسالمی 
گفت: تجهیز کارگاه قوی انجام شــده و انتظار داریم در ادامه  
هم با همین دقت کار انجام شــود. وزیر راه و شهرسازی گفت: 
12 کیلومتر تعریض جاده منتهی به بندر امیرآباد باقی مانده 
است و از مواردی است که از سالیان پیش آغاز شده و پیگیری 
می شود. مهندس اســالمی افزود: باید تحرک جدیدی برای 
محور حسین آباد بهشهر انجام شــود چرا که این پروژه زمان 
بر شده اســت وی در ادامه با اشاره به بهسازی راه روستایی در 
سطح کشور در قالب اقدام ملی گفت: احداث 2 هزار کیلومتر 
راه در دستور کار است که از این مقدار 100 کیلومتر در استان 
مازندران واقع شده است. وزیر راه و شهرسازی افزود: برخی از 
راه های روستایی برای مناطق محروم است که در محور نکا و 
بهشهر احداث راه روستایی مناطق هزارجریب از برنامه های 
اولویت دار است . گفتی است پروژه تقاطع غیرهمسطح محور 
بهشهر – زاغمرز با محور رســتمکال – بندر امیرآباد بصورت 
یکدستگاه پل نیمه شبدری شامل یک پل روگذر اصلی بطول 
490 متر و عرض 2۶ متر و دو دستگاه پلهای راستگرد بطول 
175 متر و عرض 8،۶ و دو دســتگاه لپ های خاکریز اتصالی 

بطول 1۶5 و عرض 8،۶ می باشد .  

با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد؛

عملیات اجرایی تقاطع غیرهم سطح 
حسین آباد به بندرامیرآباد بهشهر

استان

مهندس رحیمی در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت 
گازاستان گلستان از نصب و راه اندازی سومین ایستگاه  تقلیل 

فشار گاز TBS شهرستان آق قال  خبر داد.
مومنی :گرگان|  به گزارش روابط عمومــی، وی در این 
خصوص گفت: با افزایش تعداد مشترکین  آق قال  و به منظور  
تقویت فشار گاز شهرستان نصب سومین ایستگاه  تقلیل فشار 
گاز در برنامه این شــرکت قرار گرفت که طی هماهنگی های 

انجام شده این ایستگاه تهیه و نصب و راه اندازی شد.
رحیمی افزود: در شهرستان آق قال دو ایستگاه تقلیل فشار 
TBS  وجود داشت بنابراین نصب این ایستگاه بنحو مطلوبی 
پاســخگوی حجم مصرفی و نیاز گاز مشــترکین شهرستان 
خواهد بود و  نگرانی  از بابت افت فشــار گاز در فصل زمستان  
را  مرتفع خواهد نمود. مدیرعامل گازگلســتان اظهار داشت: 
همزمان با نصب ایســتگاه جدید TBS ، ظرفیت ایســتگاه  
CGS  شهرســتان  آق قال را نیز از  30   به  50  هزار افزایش 
دادیم تا جوابگوی حجم مصرف گاز  مردم شریف شهر آق قال و  

روستاها و صنایع  مجاور باشد.

مدیرعامل گاز گلستان از نصب سومین 
ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرستان آق قال 

خبر داد

استان

به گزارش پایگاه اطالع  رسانی بانک مسکن،  آمارهای مربوط 
به پرداخت تسهیالت خرید مسکن یکم طی بهار سال جاری 
نشان می  دهد: به رغم کاهش شــدید حجم معامالت خرید 
مســکن در تهران و عمده شــهرهای بزرگ و مناطق شهری 
کشور طی بهار 98، تعداد تسهیالت پرداختی از صندوق یکم 
به خانه اولی  ها طی همین مــدت 8 درصد افزایش پیدا کرد. 
این میزان افزایش در مقایســه با بهار سال 97 بوده است. طی 
سه ماه اول امســال نزدیک به 10 هزار فقره تسهیالت خرید 
مسکن توسط صندوق پس  انداز مسکن یکم به سپرده گذاران 
این صندوق پرداخت شد.این در حالی است که در سه ماه اول 
سال گذشته حدود 9 هزار و 200 فقره تسهیالت از محل این 
صندوق به متقاضیان خرید مســکن پرداخت شد. در تهران 
طی بهار امسال تعداد خریداران مسکن که صاحب خانه شدند 
40 درصد نســبت به مدت مشابه در ســال 97 کاهش پیدا 
کرد. در شهرهای بزرگ نیز افت 30 درصدی معامالت خرید 

مسکن به ثبت رسید.
با این حال روند پرداخت تسهیالت مسکن یکم در ماه های 
اخیر بیانگر مطلوبیت نسبی این تسهیالت برای متقاضیان و 
خانه  اولی  ها و همچنین اثرگذاری تســهیالت یکم در تامین 
نیاز مالی زوج  های متقاضی مســکن است که توانسته با رشد 
در پرداخت تسهیالت زمینه خانه  دار شدن اقشار بیشتری از 

جامعه فاقد مسکن را فراهم کند.

صندوق پس انداز مسکن یکم در برابر 
رکود سنگین خرید و فروش خانه، 

مقاومت کرد

ویژه

در اندوه سحرگمانه زنی های روانشناختی

درنگی بر مرثیه  دختر استقاللی

از سحر الگو نسازيد

امیرحسین جاللی ندوشن
روانپزشک

بیماری دوقطبی، بیماری نیست که صرفا در اثر عوامل یا فشارهای 
محیطی ایجاد شــود. فرد قطعا ژن این بیماری را دارد و در مواقعی 
خاص بروز می کند. البته به این معنا نیســت که هرکســی که ژن 
اختالل بیماری دوقطبی دارد، حتما به این بیماری مبتال می شود. 
ممکن است عوامل و فشارهای محیطی باعث  شود بیماری خودش 
را نشان دهد، مثل خیلی از بیماری های روانی دیگر که این ویژگی را 
دارد، یعنی فرد ژن و استعداد ابتال به بیماری را دارد و در اثر فشارهای 
محیطی بیماری خودش را نشان می دهد. البته باید گفت مواردی هم 
هست که هیچ فشار محیطی وجود ندارد و چون ژن بیماری در فرد 
وجود دارد، بروز می کند. ممکن است حتی در محیط خیلی آرامی 
هم باشد، ولی چون اســتعداد باالتری دارد، این بیماری در او بروز 
می کند. از طرف دیگر فردی که ژن این بیمــاری را دارد، اگر خوب 
درمان شود، می تواند مانند دیگر افراد جامعه زندگی اش را کند، درس 

بخواند، کار کند و حتی خیلی هم باهوش باشد، البته اختالل دوقطبی 
یک نوع ندارد. اختالل دوقطبی نوع اول خیلی شدید است و در بیشتر 
موارد منجر به بستری می شود، برای همین این نوع بیماری می تواند 
تاثیر زیادی روی فعالیت های روزانه فرد داشته باشد، ولی نوع های 
بعدی این بیماری قابل کنترل اســت. مثال در افراد خالق جامعه 
مثل نویسنده ها می تواند این نوع اختالل های دوقطبی وجود داشته 
باشد و آنها به فعالیت هایشان ادامه دهند. البته هرچه ما در این موارد 
بگوییم همه شان کامال یک گمانه زنی است و باید در هر فرد به صورت 
دقیق بررسی شود، چراکه بروز این نوع بیماری ها به عوامل مختلفی 
بستگی دارد. بیماری های روانی سرنوشت های مختلفی دارند و نحوه 
بروز و ظهورشان فرق می کند. درباره این دختر جوان نیز باید بگویم 
که نمی توان به طور دقیق گفت بیماری اش، مشکالت خانوادگی اش 
یا مشکالت جامعه اش چقدر بر رفتار او تاثیر داشته است. می تواند 
همه اینها دست به دست هم داده باشند تا او مرتکب چنین اقدامی 
شده باشــد. اگر این دختر بیماری روانی داشته است، باید از موارد 
استرس زا دور می شــد و به او توجه بیشتری هم در خانواده و هم در 

جامعه می شد، تا رفتار آرام تری از خودش نشان می داد.

علی فیروزآبادی
روانپزشک

آسیب به خود و خودکشی به شکل خودسوزی چه در 
روزگاران کهن و همچنین در عصر مدرن شــیوعی قابل 
توجه داشته است. در کشــورهای پیشرفته این رفتار در 
حدود یک درصد موارد خودکشــی را به خود اختصاص 
می دهد اما در جهان سوم این میزان به مراتب بیشتر است 
و تا 70-40 درصد موارد را شــامل می شــود. انگیزه های 
پشت این رفتار متفاوت است. گاهی این انگیزه ها مذهبی 
هستند. به طور مثال در هند در میان ساتی ها این رفتار برای 
بیوه های شوهر از دست داده، امری تجویزشده است. آنها بر 
این باورند که این کار راه ورود به بهشت را برای زن هموار 
می کند. کنشگران سیاســی و اجتماعی مانند روحانیان 
تبت، از این عمل برای نشــان دادن اعتراض و جلب توجه 

افکارعمومی نسبت به وضع خود استفاده کرده اند.  
برخی محققین رابطه  میان خودکشی و خودسوزی را 
انکار می کنند. از دید میکل بیگز، یکی از پژوهشگرانی که به 
شکل سازمان یافته در این مورد کار کرده است، خودسوزی 
رفتاری عامدانه، آگاهانه و دردناک برای نشان دادن اعتراض 
فردی است. تحت برخی شــرایط، چنین رفتاری قدرت 
این را پیدا می کند که واکنــش اجتماعی نیرومندی به 
وجود آورد، اما این در موارد اندکی صادق اســت. چنین 
تخمین زده شــده که 800 تا 3هزار خودسوزی در طول 
4دهه گذشته انجام شده است اما تعداد انگشت شماری 
از آنها تأثیر ژرف اجتماعی داشته اند. خودسوزی در انظار 
عمومی در مردان به مراتب بیشتر دیده می شود. در فرانسه 
هر دوهفته یک بار یک خودســوزی در انظار عمومی به 
دالیل سیاسی رخ می دهد. بررسی پزشکی یا روانپزشکی 
در مورد دالیل احتمالی آسیب شناســانه این رفتار انجام 
نشده است و در بسیاری مطالعات، اقدام کنندگان سابقه 
خودکشی قبلی یا مشــکل روانپزشکی نداشته اند. نقطه  

مشترک بسیاری از این موارد وجود نیروی پرخاشگرایانه 
عظیمی بود که به هر دلیل قادر به بــروز در دنیای خارج 
نشده و به سوی خود شخص برگشته بود. درد و رنجی که 
چنین رفتاری برای فرد ایجاد می کند، در حقیقت بازتاب 
خشم، ســرخوردگی، حس انتقام و ناامیدی است که در 
دنیای ذهنی فرد بایستی متوجه عوامل بیرونی می شده اما 
انرژی انباشته  حاصل از عدم امکان تخلیه در دنیای خارج 
به سوی فرد برمی گردد. در کشور خود ما بررسی ها حاکی 
از شیوع خودسوزی در برخی مناطق بوده که زمینه های 
خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی بدون  شک در آن دخالت 

داشته و مداخله مناسب را طلب می کنند. 
پرسشــی که در این میان مطرح می شــود این است 
که مســئولیت آحاد جامعه در قبال پیشگیری از چنین 
رفتارهایی چیســت؟ بدیهی اســت که میــان وظایف 
سیاستمداران، جامعه شناسان، معلمان، قضات، هنرمندان 
و دیگر مشاهیر و روانپزشکان در این رابطه تفاوت وجود 
دارد. برخی از روانپزشکان توصیه به بایکوت خبری چنین 
حوادثی می کنند با این توجیه که انتشار اخبار در این مورد 
و دادن اهمیت ویژه به یک خودکشــی می تواند منجر به 
افزایش شیوع خودکشــی در دیگر افراد شود. سخن این 
اســت که آیا اصوال در دنیای کنونی جلوگیری از انتشار 
چنین اخباری یا به قول معروف وایرال شدن آن حتی اگر 
مطلوب باشد، ممکن است؟ واقعیت این است که چنین 
کنش هایی، طوفانی را در سطح جامعه به راه می اندازد که 
سکوت بخش آگاه جامعه تنها می تواند به غبارآلوده شدن 
ماجرا کمک کرده و بازار اظهارنظرهای احساسی و هیجانی 
را داغ کند )که خود می تواند تقویت کننده رفتار مشابه در 
افراد مستعد باشد.( روانپزشکان می توانند و باید به شکل 
منطقی و با زبان غیرهیجانی علمی در مورد چنین حوادثی 
ســخن بگویند. چه بخواهیم، چه نخواهیم، سواالتی در 
این مورد در ســطح جامعه مطرح می شود و اگر ما به این 
سواالت پاسخ درخور ندهیم، پس که باید به این وظیفه 

عمل کند؟

دکترعطااله دلپاک
روانپزشک

 روز دوشنبه سحر خدایاری بعد از گذشت حدود یک هفته رنج و 
درد ناشی از خودسوزی بدرود حیات گفت. نکته ای که به نظرم درعین 
اهمیت در میان مرثیه ها و قهرمان سازی ها مغفول ماند، این بود که 
خواهر ایشان در مصاحبه ای با روزنامه شهروند )98/0۶/14 صفحه 
۶( خبر از سابقه  قبلی اختالل دوقطبی، سابقه  اقدام به خودکشی و 
تغییرات رفتاری اخیر ایشــان به دنبال بازداشت موقت می داد. این 
گزارش از این حیث اهمیت پیدا می کند که در حجم اظهارنظرهای 
مختلف، ما به عنوان متخصص روانپزشکی چه وظیفه ای داشتیم و 
داریم!؟ و چرا کسی لب به سخن نگشود؟ می توان نگرش های مختلف 

به این ماجرا داشت؛ اجتماعی، سیاســی، حقوقی و... ولی ما در این 
جایگاه وقتی از نقطه نظر روانپزشکی به ماجرا می نگریم، باید در وهله 
نخست نگران مکانیزم هایی باشیم که بیماران روانپزشکی در برخورد با 
سیستم قضائی با آن دست به گریبانند، باید بپرسیم آیا این سازوکارها 
کافی هستند و وظایف خود را که همان مراقبت از بیماران و شهروندان 
است، به درستی انجام می دهند. این مورد اخیر به نظرم نشان دهنده 
ناکافی بودن این سازوکارهاســت که به قیمت جان یک انسان و یک 
بیمار تمام شد. می توان روزها و ساعت ها مرثیه و مدح گفت ولی جامعه 
برای عملکرد بهتر به راهکار و به یادگرفتن از اشتباهات و مفهوم سازی 
و بحث نظری در مورد آنها نیاز دارد. از این رو از اساتید و صاحبنظران 
پزشکی و روانپزشکی قانونی تقاضا دارم این مورد به خصوص و موارد 
احتمالی مشابه را مورد مطالعه و مداقه قرار داده و کمبودهای احتمالی 

و راهکارهای اصالح آنها را به اطالع همکاران و مسئوالن برسانند.

فروغ ادریسی
روانشناس بالینی

ممنوعیت ها و ســختگیری ها در محیط خانواده می تواند 
تولید خشم کند، بنابراین اگر فردی در چنین خانواده ای باشد، 
درونش پر از خشم و کینه می شود. همین فرد در جامعه نیز 
با همین سختگیری ها و ممنوعیت ها مواجه می شود، بنابراین 
خشم او بیشتر و بیشتر شده و درنهایت به صورت یک فاجعه 

بروز می کند. قطعا عوامل زیادی در این اقدام نقش داشته اند؛ 
مشــکالت خانوادگی، روحی و اجتماعی. امــا به طور قطع 
نمی توان گفت که این دختر حتما به خاطر بیماری روانی اش 
دست به چنین اقدامی زده است. تمام افرادی که خودکشی 
می کنند، حتما بیماری روانی نداشته اند. ما مواردی داشتیم 
که فرد از لحاظ روانی هیچ مشکلی نداشته، ولی در یک لحظه 
دســت به خودکشــی می زند. این دختر با مشکالت زیادی 
روبه رو بوده اســت. تمام این مشکالت هم او را تبدیل به یک 
مین خنثی نشده کرده بود که در یک لحظه و با آخرین ضربه، 

منفجر می شود. با این حال باید عوامل را به طور دقیق بررسی 
کرد و بعد از آن به نتیجه رسید. اما چیزی که در این میان وجود 
دارد این است که حاال سحر تبدیل به یک  نشانه شده و این 
برای جامعه ممکن است بسیار خطرناک باشد. سحر خودش را 
تباه کرد و  ای کاش آموزش بیشتری جهت پیداکردن راه حل 
منطقی برای مشکالتش می دید، تا در این شرایط می توانست 
بهتر تصمیــم بگیرد. او قطعــا در آن لحظــه روح و روانش 
توانمندی پیداکردن راه حل بهتری را نداشته است. اما این که 
بخواهیم از او یک الگو بسازیم، برای جوانان و نوجوانان ممکن 

است خطرناک باشد. این که برای شنیده شدن صدای فریاد 
حتما باید سوخت و همین باعث تحریک جوانان و نوجوانی 
می شــود که در جامعه و خانواده با ممنوعیت و سختگیری 
مواجهند و تصور می کنند به خواسته هایشان توجه نمی شود، 
برای همین بهتر است به جوانان آموزش های بیشتری بدهیم. 
قطعا سحر اگر زندانی می شــد، بهتر از این بود که خودش را 
بسوزاند. باید در این زمینه هشــدار داد و این حرکت را یک 
حرکت اعتراض آمیز مثبت جلوه نداد، بلکه عوامل فشــار و 

سختگیری ها را کمتر کرد. 

شهروند| با گذشــت چند روز از مرگ دلخراش سحر 
خدایاری، واکنش ها به این حادثه دردناک همچنان ادامه 
دارد. از زمان رسانه ای شــدن خودســوزی ســحر تا امروز 
اظهارنظرهای مختلفی درباره این حادثه و دالیل وقوع آن 
مطرح شده است. »شهروند« به  عنوان منبع اصلی انتشار 
این خبر دو گفت و گو با خواهر و پدر ســحر انجام داد که تا 
حدودی جزییات و چرایی بروز این حادثه را روشــن کرد. 
در این بین هم به خصوص پس از مرگ ســحر چهره های 
شناخته شده ای از طیف ها و گروه های مختلف نسبت به این 
حادثه تکان دهنده واکنش نشان دادند و با خانواده خدایاری 
ابراز همدردی کردند؛ اما شــاید آن چه تاکنون کمتر به آن 
پرداخته شده لحظه وقوع حادثه و جزییات خودسوزی این 
دختر سی ساله اســت. این که سحر چه زمانی و دقیقا کجا 
دست به این اقدام وحشتناک زده است؟ چه کسانی تا قبل 
از رسیدن آمبوالنس به کمک او رفتند؟ سحر چطور خودش 
را آتش زد و آخرین جمالتی که بر زبان آورد، چه بود؟ اینها 
پرسش هایی بود که خبرنگار»شهروند« را راهی محل حادثه 

کرد.
با این که نزدیک به دو هفته از خودسوزی سحر گذشته، اما 
اهالی محل هنوز هم آن حادثه را با جزییات به خاطر دارند. 
آنها از فریادها و ضجه های دختری می گویند که درست  11 
روز پیش کسبه و رهگذران خیابان شریعتی تقاطع معلم را 
شوکه کرد. حسین یکی از همین افراد، پسر جوانی است که 
خودش می گوید بعد از آن حادثه هر شب کابوس می بیند: 
»خیلی صحنه وحشتناکی بود، یک توده سیاه که دستانش 
را باز کرده بود، باال و پایین می پرید، شعله های آتش هم از تن 
و بدنش باال می رفت، هنوز صدای جیغ هایش توی گوشم 
می پیچد.« او درباره زمان وقوع حادثه هم به »شــهروند« 
توضیح می دهد: »من داخل مغازه نشســته بودم، ساعت 
حدود 11 بود؛ یعنی چند دقیقه ای گذشــته بود، صدای 
داد وفریادی بلند شد، سریع بیرون را نگاه کردم، دود و آتش 

بود چند نفری هم به طرفش می دویدند، باور نمی کردم که 
کسی خودش را آتش زده باشد، اما وقتی آتش خاموش شد، 
فهمیدم که یک دختر جوان بوده که از دادگاه انقالب بیرون 

آمده و خودش را آتش زده است.«
رامین یکی دیگر از کســبه خیابان شــریعتی جزییات 
دیگری از خودسوزی سحر را به »شهروند« می گوید: »من 
دیدم که به سرعت از خیابان معلم به طرف شریعتی می آمد. 
خودش را آتش زده بود، یک تاکســی ون نگه داشــت و با 
کپسول سعی کرد آتش را خاموش کند، بعد هم چند ماشین 
دیگر زیرپایی و پتو روی بدنش انداختند، اما دیگر فایده ای 
نداشت، از سر تا پایش کامل سوخته بود، حتی لباس هایش 
هم خاکستر شده بود، چند خانم چادر و لباس روی بدنش 

انداختند، بعد هم آمبوالنس رسید و او را با خودش برد.« 

محمد هم از ســاکنان این خیابان اســت؛ آن طور که 
خودش می گوید، اولین نفری بوده که خودش را به سحر 
رســانده و او با پیراهنش سعی کرده آتش را خاموش کند: 
»من سمت غرب خیابان شریعتی ایســتاده بودم، از دور 
داشتم خیابان معلم را نگاه می کردم که چشمم به آن دختر 
افتاد، یک دبه سفیدرنگ دســتش بود، انگار می خواست 
کاری بکند، کنجکاو شــدم، چند قدمی به طرفش رفتم؛ 
کنار خیابان ایســتاده بودم که یکدفعه دبــه را بلند کرد و 
مایعی که داخل آن بود را روی خــودش ریخت.« او ادامه 
می دهد: »من به ســرعت به طرف او دویدم، خیابان شلوغ 
بود، تا به آن طرف خیابان برسم، خودش را به آتش کشید، 
با همان حال به طرف خیابان شریعتی می دوید ، مثل یک 
گلوله آتش؛ پیراهنــم را درآوردم تا آتش را خاموش کنم، 

همان موقع بود که یک نفر با کپسول آتش نشانی به کمک 
آمد و بعد هم دیگر همه جمع شدند، وقتی آتش خاموش 
شد، جای سالمی در بدن او باقی نمانده بود، بعد هم ماشین 
پلیس آمد، چند دقیقه بعد هم آمبوالنس رسید.« به گفته 
این مرد میانسال سحر پس از خاموش شدن آتش هنوز به 
هوش بوده:  »هنوز داشت نفس می کشید، صحبت هایش 
مفهوم نبود، همهمه و شلوغی خیابان هم صدای ضعیف او را 
نامفهوم تر می کرد؛ اما من شنیدم که می گفت نمی خواهم، 
ولم کنید، نمی خواهم....« بنا به گفته شــاهدان عینی کل 
این حادثه دلخراش تا آمدن آمبوالنس و بردن ســحر به 
بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری حدود 7 تا 10 
دقیقه طول کشیده و در این مدت هیچ کس هم صحبت یا 

حرف واضحی از این دختر را به یاد ندارد. 
چگونگی تهیه بنزین هم یکی دیگر از موارد عجیب این 
ماجرا است. جایگاه سوخت شــریعتی نزدیک ترین پمپ 
بنزین تا محل حادثه است؛ فاصله ای حدود 150 تا 200 متر 
با محلی که سحر خودش را به آن جا کشیده؛ اما ماموران این 
جایگاه حرفی برای گفتن به »شهروند« نداشتند، آنها به این 
پرسش که خرید بنزین از سوی یک دختر جوان سی ساله را 
به خاطر دارند، این گونه پاسخ دادند:  »این جا خیلی ها با دبه 
از ما بنزین می گیرند، ما چیزی به خاطر نداریم، اما چند روز 
پس از آن حادثه از طرف پلیس فیلم دوربین های جایگاه را 

کپی گرفتند و با خودشان بردند.«
 چهار روانپزشک و روانشناس درباره علت مرگ 

سحر چه گفتند؟
سحر دختر جنجالی این روزها، از بیماری دوقطبی هم رنج 
می برد. می گویند سحر سابقه خودکشی هم داشته و حاال 
باید دید که تا چه حد مشکالت جامعه، مشکالت خانوادگی 
و از همه مهمتر مشــکالت روحی و روانی این دختر باعث 
اقدام وحشتناکش شده است. می توان سوختن سحر را قطعا 

به بیماری اش ربط داد یا نه.

روایت شاهدان عینی از خودسوزی سحر خدایاری
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