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۵۰ مغازه در بروجرد به دلیل 
بدحجابی فروشنده ها پلمب شد

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد 
گفــت: ۵۰ مغــازه در بروجرد امســال به دلیل 
بدحجابی و بد پوششی متصدیان آن ها پلمب شد.

محمد قاسم میری در گفتوگو با تسنیم در 
بروجرد اظهار داشت: نیروی انتظامی همیشه و 
در هر حال آماده است و در صحنه حضور دارد. 
چرا که خودمان را موظف بــه این امر می دانیم 
و از موضوع امربــه  معروف ونهــی از منکر در 
جامعه حمایت می کنیــم. وی با بیان اینکه امر 
به معروف نهی از منکر فقط مربوط به ســطح 
جامعه ومختص به زمان ومکان خاص یا هفته 
وماه خاصی نیست افزود: شاید یکی از هزاران 
مواردی که امر به معروف ونهــی از منکر دارد، 
بد حجابی و پوشش های بد و ناجوری است که 
این روزها مشاهده می کنیم. جانشین فرمانده 
انتظامی شهرستان بروجرد عنوان کرد: در بحث 
حجاب متاسفانه گاهی اوقات با صحنه های بدی 
مواجه می شویم وآنجاســت که الزم می بینیم 
وارد عمل شویم. نیروی انتظامی خود را موظف 
ومکلف دانسته تا وارد این مسائل وقضایا شود 
وبه همین خاطر برای جلوگیــری از جرائم ویا 
هنجار شکنی ها چند ماهی است که طرح ناظر 
یک را پیاده کرده ایم یعنی از اهرم قانونی که در 
اختیار داریم برای جلوگیری از هنجار شکنی ها 

استفاده می کنیم.
    

سالمت مردم را قربانی 
صرفه جویی نخواهیم کرد

وزیر بهداشــت ضمن بیان اینکه ســامت 
مــردم را فــدای صرفه جویــی ارزی و ریالی 
نمی کنیم، گفت: به رئیس ســازمان غذا و دارو 
دستور داده ام که انجمن های علمی پزشکی را 
دعوت کند و انجمن هایی که نسبت به کیفیت 
داروهای تولیدی در کشور انتقاد و مستنداتی 
دارند، ارائه کنند. ســامت مردم، شوخی بردار 
نیست. به گزارش ایلنا، ســعید نمکی با اعام 
این مطلب اظهارکرد: از ماه های پایانی ســال 
گذشته گام هایی در جهت سالم سازی عرضه، 
توزیع، تولید و واردات دارو در وزارت بهداشــت 
برداشته ایم و در حال حاضر با تکمیل نقاط ضعف 
سامانه »تی تک«، برکناری افراد ناسالم در نظام 
دارویی و به کارگیــری پاکیزه ترین مدیران در 
حوزه دارویی به ســوی شفافیت بیشتر حرکت 

می کنیم.
    

راه اندازی خط جدید اتوبوس 
برقی تا پایان سال

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از 
راه اندازی خط جدید اتوبوس برقی تا پایان سال 
خبر داد. پیمان سنندجی در گفت وگو با ایسنا در 
مورد آخرین وضعیت اتوبوس های برقی در شهر 
تهران، گفت: ســابقه تردد اولین اتوبوس های 
برقی در شهر تهران به ۲۵ سال قبل بازمی گردد 
که برابر تصمیمات باید ســه خط اتوبوس برقی 
در مســیرهای تهرانپارس- امام حسین، امام 
حسین-انتهای ۱۷ شهریور و میدان خراسان- 
راه آهن راه اندازی شود که دو خط این اتوبوس ها 
اجرایی شد. وی با بیان اینکه با راه اندازی خطوط 
بی آر تی در مســیر تهرانپارس و ایجاد پیاده راه 
۱۷ شــهریور، دو خط اتوبوس برقی جمع آوری 
شد، گفت: در  همین زمان شرکت اتوبوسرانی 
تصمیم گرفته که سیستم اتوبوس های برقی را 
به روزرسانی کند که بر همین اساس برای مدتی 
این اتوبوس ها جمع آوری شد. وی با بیان اینکه 
تســت های دوره ای خاص اتوبوس های برقی 
انجام شده و در حال حاضر ۶۴ دستگاه اتوبوس 
به روزرسانی شده اســت، گفت: در همکاری با 
دانشگاه تهران نســبت به طراحی باتری های 
لیتیوم که مخصوص اتوبوس های برقی اســت، 
اقدام کرده تــا در مکان هایی کــه امکان نصب 
شــبکه برق باالســری، وجود نــدارد از باتری 

استفاده کنیم.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

سارا عاشــق فوتبال و استقال 
بود؛ اما حاال با 9۰ درصد سوختگی 
در بیمارســتان مطهــری تهــران 
بســتری اســت. اما داســتان چه 
بود؟ عصر دوشــنبه ۱۱ شــهریور، 
گزارش خودســوزی زنی در مقابل 
دادســرای تهران به اورژانس اعام 
شد. با اعزام تیم های امدادی به محل 
مشخص شد این زن پس از خروج از 
دادسرا، در حالی که فریاد می کشید 
و از موضوعی گایه داشت با ریختن 
بنزین خودش را آتش زده اســت. 
حاضران با دیدن این صحنه به کمک 
او رفته و آتش را خاموش کردند، اما 
شدت سوختگی به حدی بود که با 
رسیدن اورژانس، مصدوم به سختی 

نفس می کشید.
خواهرم بیماری دو قطبی دارد 

اسمش »سارا« است. اسفندماه 
9۷ برای دیدن بازی استقال و العین 
به ورزشگاه آزادی می رود که هنگام 
ورود به ورزشــگاه ماموران متوجه 
می شوند و بازداشــتش می کنند. 
خواهر ســارا به »رکنا« گفته است: 
»خواهرم بیمــاری دو قطبی دارد و 
از دو ســال پیش تحت نظر پزشک 
اســت. مدارک کاملــی داریم که 
به دادســرا ارایه کردیم امــا بعد از 
اینکــه خواهرم ناســزاگویی هایی 
نزد ماموران داشــته است او را مثل 
آدم سالم مورد بررسی قضایی قرار 
می دهند. خواهرم بعــد از اینکه به 
زندان ورامین انتقال داده می شــود 
باز لطمــه روحی زیــادی می بیند 
و می ترســد تا اینکه بــا وثیقه آزاد 
می شــود و وقتــی بــرای دریافت 
گوشی اش به دادسرا می رود در آنجا 

اتفاقاتی می افتد که می شــنود باید 
شــش ماه در زندان بماند. خواهرم 
در شــرایط بیماری روحی و روانی 
خودش را آتش می زنــد و حاال در 

بیمارستان شرایط بدی دارد.«
رئیس دادگاه در مرخصی بود

یک مقام قضایی هم در این باره 
گفت: »این خانم جوان در اســفند 
سال گذشــته به خاطر بدحجابی و 
درگیری با مأمــوران پلیس امنیت 
دســتگیر شد. مســتندات الزم در 
همین رابطه از سوی مأموران تهیه 
و به دادسرای ارشــاد تهران تحویل 
شد. به این ترتیب پرونده ای قضایی 
برای این زن با عنــوان جریحه دار 
کردن عفــت عمومــی و توهین به 
مأموران انتظامی تشــکیل شد؛ اما 
او با صدور قرار تأمین از سوی قاضی 
پرونده آزاد شد. تا اینکه روز دوشنبه  
۱۱ شهریور این زن برای نخستین 
جلسه رسیدگی به دادگاه مراجعه 
کرد اما بــا توجه به اینکــه در زمان 
مراجعه او، رئیــس دادگاه به  خاطر 
فوت یکی از بستگانش در مرخصی 
بود، زمان دیگری برای رسیدگی به 
پرونده او تعیین شــد، اما زن جوان 
در اعتراض به ایــن موضوع پس از 
خروج از دادسرا با بنزینی که از قبل 
تهیه کرده بود، خودش را آتش زد. 
درباره این زن مشخص شد او توسط 
اورژانس به بیمارســتان ســوانح و 
سوختگی شــهید مطهری انتقال 

داده شده است.«
با 9۰ درصد سوختگی در 
بیمارستان بستری شد

در این میان دکتــر مصطفی ده 
مرده ئی، رئیس بیمارستان سوانح 
و ســوختگی مطهری نیــز درباره 
آخرین وضعیــت ایــن زن گفت: 
»بیمار خانمی ۲9 ســاله است که 

به دلیل سوختگی شــدید ناشی از 
بنزین با 9۰ درصد سوختگی درجه 
ســه در بیمارستان بســتری شده 
و در حال حاضر با کمک دســتگاه 
تنفــس می کنــد و در آی ســی یو 
تحت درمان اســت؛ اما درباره سایر 
 جزئیات پرونده وی مجــاز به ارائه

 اطاعات نیستیم.«
این اتفــاق درحالــی افتاده که 
وزارت ورزش اعــام کرده اســت 
زنان بــه صورت قانونــی می توانند 
۱۸ مهر به ورزشــگاه آزادی بروند. 
ورود بانوان به ورزشگاه در سال های 
اخیــر جنجال برانگیز شــده و این 
مســئله از ایــران فراتــر رفته به 
 گوش فدارســیون جهانی فوتبال 

هم رسیده است.
واکنش ها به این اتفاق: این 

خانم آمده فوتبال ببیند
در این میان داریوش مصطفوی، 
رئیس ســابق فدراســیون فوتبال 
ایران از معدود کســانی بوده است 
که به خبر منتشــره در مــورد این 
زن ۲9 ســاله که به شش ماه زندان 
محکــوم شــده و خود را بــه آتش 
کشید واکنش نشــان داد. داریوش 
مصطفوی می گوید: متأســفانه در 
نظر نگرفته اند این خانم آمده فوتبال 
ببیند یا در کار خاف شرکت کند؟. 
مصطفوی با تأکید بر این که هواداری 
از فوتبال یک عشــق پاک است نه 
یک عشق کثیف می افزاید: من اگر 
رئیس فدراســیون یــا وزیر ورزش 
بودم، در دادگاه حاضر می شــدم و 
ســعی می کردم رضایت این بچه را 
بگیرم. کار مشکلی هم نیست. وقتی 
با قاضی پرونده صحبت کنیم و به او 
بگوییم فوتبال چه ویژگی هایی دارد 
و شرایط جامعه به چه صورت است 

او متقاعد می شود.

 من حاضرم به جای این دختر
 به زندان بروم

او ادامه می دهد، اگر جای رئیس 
فعلی فدراســیون فوتبــال بود در 
جلســه دادگاه شــرکت و به قاضی 
التماس می کرد تا ایــن دختر را به 
زندان نیندازد. مصطفوی با اشاره به 
همین حساســیت و با نگرانی از این 
که با انتشار وسیع خبر خودسوزی 
این زن فدراســیون جهانی فوتبال 
)فیفا( چه فکری درباره جامعه ایران 
می کند، می گوید: مــن حاضرم به 
جای این دختر به زنــدان بروم تا او 
و امثال او چنین شــرایطی را تجربه 
نکنند و وجهه کشــورمان در انظار 

عمومی دنیا آسیب نبیند. همچنین 
معاون حقوقی وزارت ورزش اوایل 
شــهریور اعام کرد زنان می توانند 
برای تماشــای بازی تیم های ملی 
ایران و کامبوج به ورزشــگاه آزادی 
بروند. جمشــید تقی زاده در جمع 
خبرنــگاران گفت: این نخســتین 
حضور زنــان در ورزشــگاه آزادی 
اســت. معاون وزیر ورزش می گوید 
در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها منع 
قانونی وجود ندارد و تنها الزم است 
زیرساخت های الزم آماده شود که 

این کار هم در حال انجام است.
درخواست صریح فیفا از ایران 
برای ورود زنان به ورزشگاه ها

تاکنون تمــام تاش هــا برای 
حضور زنان در ورزشــگاه ها با سد 
محکم مخالفــت تندروها در روبرو 
بوده است. اگر سخنان معاون وزیر 
ورزش در مورد نبــودن منع قانونی 
بــرای ورود زنــان به ورزشــگاه ها 
درســت باشــد، جلوگیری از این 
کار را باید مصلحت های بی اســاس 
خواند. واقعیت این است که آزادی 
حضور زنان در ورزشــگاه ها بدون 
دخالت و فشــار فدراسیون جهانی 
فوتبال )فیفا( شاید به این زودی رخ 
نمی داد. جیانــی اینفانتینو، رئیس 
فیفا در روزهای پایانــی خرداد ماه 
در یک نامه فوری خطاب به مهدی 
تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
خواستار فراهم کردن شرایط حضور 
زنان در ورزشــگاه ها در بازی های 
مقدماتی جام جهانی شد. او تجربه 
بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال 
ایران و ســوریه در ششم ژوئن )۱۶ 
خرداد( که در آن جلوی ورود زنان 
به ورزشگاه گرفته و ظاهرا تعدادی 
از آنهــا نیز بازداشــت شــده اند را 

ناامید کننده خواند.
رئیــس فیفا خطاب بــه مهدی 
تاج نوشــته که برخورد با زنانی که 
خواســتار ورود به ورزشگاه بوده اند 
نه با تعهداتی که فدراسیون فوتبال 
ایران در این زمینــه برعهده گرفته 
همخوانــی دارد و نه بــا وعده هایی 
که حســن روحانی در دیدار مارس 
۲۰۱۸ داده اســت. رفع تبعیض از 
زنان برای حضور در ورزشگاه ها یکی 
از خواسته های فعاالن حقوق مدنی 
اســت و رئیس دولت های یازدهم 

و دوازدهم نیز در ســخنرانی های 
انتخابات ریاســت جمهــوری در 
ســال های 9۲ و 9۶ وعده داد برای 

تحقق این خواسته تاش کند.
مخالفت برخی مراجع با حضور 
زنان در ورزشــگاه ها تا همین اواخر 
هم به صراحت بیان شــده اســت. 
اعتماد آناین به تازگی نظر آیت اهلل 
ناصر مــکارم شــیرازی، از مراجع 
تقلید شیعیان در قم را درباره مسئله 
حضور زنــان در ورزشــگاه ها جویا 
شده و پاســخ او را ۱۵ مرداد منتشر 
کرده اســت. مکارم شیرازی در این 
باره گفته اســت: »جــو حاکم در 
ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب 
نیست و شکی نیســت که اختاط 
جوانان سرچشمه مشکات زیادی 
از نظر اخاقی و اجتماعی می شود؛ 
اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، 
مردان پوشش مناسبی در برابر زنان 
ندارند؛ بنابراین الزم است از حضور 
در این برنامه ها خودداری کنند به 
خصــوص اینکه ایــن برنامه ها را از 
رسانه ها می توانند ببینند و حضور 

آنها ضرورتی ندارد.«
پیش از ایــن نیز رضــا صالحی 
امیری با اشــاره به فشــار نهادهای 
بین المللی در مــورد ورود زنان به 
ورزشــگاه ها و دغدغه های بزرگان 
و مراجع عظام در ایــن مورد تاکید 
کرد که باید برای رفع این دغدغه ها 
تاش کرد. وزیر پیشــین فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و رئیس کنونی 
کمیته ملی المپیک به طور تلویحی 
گزارش های ارائه شــده به مراجع 
درباره ورزشگاه ها را نادقیق خواند 
و افزود: »من معتقدم ما باید دغدغه 
بــزرگان و مراجــع را رفــع کنیم، 
مشروط بر اینکه گزارش های دقیقی 
را به آنها بدهیم. ما ا ن شــاءاهلل باید 
سفری به قم داشته باشیم و با مراجع 

در این زمینه گفت و گو کنیم.«
حال پرسش اساســی این است 
که اگر قرار اســت ممنوعیت ورود 
زنان به ورزشگاه تا مهر ماه رفع شود، 
پس ضرورت این همه بگیروببند و 
احکام ناعادالنه برای زنانی که فقط 
می خواهند فوتبال ببیند، چیست؟

روایتی از حاشیه های خودسوزی دختر جوان مقابل دادگاه

از ورزشگاه آزادی تا بیمارستان سوانح و سوختگی

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

یک سری از افراد هستند که به زمین و زمان 
شک دارند؛ دائما تصور می کنند دیگران برای آنها 
نقشه کشید  ه اند و در حال کارشکنی علیه شان 
هستند؛ به همسر و طرف مقابل خویش سوءظن 
دارند؛ افرادی تحریک پذیر و خشــمگین اند که 
اغلب مدارکی دال بر تخلف دیگران از قانون جمع 
می کنند تا به این افراد ثابت کنند که درستکار 
و قانونمند نیســتند؛ بطورکلی می توان گفت 
بدبینی، کج بــاوری و بی اعتمادی در سراســر 
زندگی شان موج می زند. از این رو باید متذکر شد 
همه ویژگی های مطرح شده از خصایص بارز افراد 
دارای اختال شخصیت پارانویید است. مشخصه 

اصلی افراد دارای اختال شــخصیت پارانویا یا 
 )Paranoid personality disorder(
این است که شــدیدا به دیگران مشکوک اند و 
همیشه در برابر خطر یا آسیب احتمالی حالت 
تدافعی دارند. آنها حتی در صورت نبود شواهد 
قانع کننده نســبت به اشتباهشان، همچنان بر 
باور خود تاکید می ورزند و بــه عبارتی از گفته 
خویش پا پس نمی کشــند. زندگی آنها منزوی 
و مقید اســت. به لحاظ آسیب شناسی نیز علت 
افکار از هم گسیخته آنان، توهمات و هذیان هایی 
که با آنها دست به گریبانند به الگوی ناسازگارانه 
و پایدار تجــارب درونی و رفتار آنــان در زمان 
نوجوانی و جوانی برمی گــردد که تحت درمان 
به موقع قرار نگرفته اند و این خصایص را همراه 
با خود به دوران بزرگســالی منتقــل کرده اند، 
به طوری که اکنون به ویژگی شخصیتی پایداری 

در سرشت آنها مبدل شده است. شکایت اصلی 
همسران و بستگان نزدیک این افراد آن است که 
طرف مقابلشان بسیار سختگیر و بدگمان است 
بطوریکه تمام پیام ها، تماس ها و رفت وآمدهای 
آنان را چک می کند. چنین افرادی مدام نگران از 
دست دادن همسر و یا عزیزان خویش هستند؛ 
تصور می کنند  قرار اســت به آنها خیانت شود؛ 
از اینرو احساس ناامنی و مالکیت شدیدی دارند 
و همیشــه همه چیز را حتی همسر خویش را 
همچون دارایی های خود تحت نظر و کنترل قرار 
می دهند. معموال این افراد تمایل دارند در بیشتر 
اوقات از همسر و یا کسی که با وی ارتباط نزدیکی 
دارند باخبر باشند، به همین علت هر چند دقیقه 
و یا هرچند ساعت یکبار با وی تماس می گیرند و 
پیام می فرستند؛ از ویژگی های دیگر افراد دارای 
اختال شخصیت پارانویا این است که هنگامیکه 

همسرشان قصد بیرون رفتن با دوستان خود را 
دارد با او مخالفت می کنند و سبب بروز مشکاتی 
برای وی می شــوند و به عبارتی اوقات تلخی را 
به وجود می آورند. از منظر آسیب شناسی باید 
خاطرنشان کرد این افراد نمی توانند تحمل کنند 
که همسرشان با جنس مخالف دیگری جز آنها 
صحبت کند؛ از اینرو به همســر خود مشکوک 
هســتند و دائما از راه های متفاوت آنها را تحت 
کنترل قرار می دهند. سوال اساسی بسیاری از 
زوجین یا بستگان نزدیک این افراد آن است که 
باید چگونه با چنین فردی زندگی کنند تا دنیا 

کمتر به کامشان تلخ شود؟ 
باید متذکر شــد اگر با افــراد دارای اختال 
شــخصیت پارانویید در زندگی یا موقعیت های 
اجتماعی دیگر همچون محل کار و دانشــگاه 
ســروکار دارید باید بدانید که در درجه نخست 
نبایــد بخواهید که رفتار آنــان را تغییر دهید و 
سعی در اثبات اشباهاتشان باشید، چراکه چنین 
رفتاری فقط شــرایط را برای شــما سخت تر و 

غیر قابل تحمل تر می کند. از اینرو ســعی کنید 
با ایجــاد فضایی امن و به دور از تنش و تشــنج، 
ارتباط خود را با بیمــار نزدیک تر و طوری رفتار 
کنید تا کمتر حساســیت ها و سوءظن های وی 
برانگیخته شود؛ باید این نکته را درنظر بگیرید 
که فرد پارانوییــد به اندازه کافــی از همه چیز 
واهمه دارد و نســبت به همه چیز حتی اتفاقات 
خوشایند نیز بدگانی و ســود ظن دارد، از این رو 
نباید شرایط را به گونه ای رقم بزنید که به افکار 
توهم گونه وی بال و پر دهید؛ باید تمام قوا را به کار 
گیرید تا احساس امنیت را در وجود وی نهادینه 
کنید. در کنار خصایص منفی وی، ویژگی های 
مثبت اخاقی اش را برشــمارید، اما حواستان 
باشد در هنگام تشــویق ها و برشمردن کارهای 
خوب و خصایص نیک شان، فیلم بازی نکنید و 
از برخورد دروغین با آنها دست بردارید، چراکه 
به این ترتیب بر میزان بدگمانی و بی اعتماد بودن 
آنها دامن می زنید و حال آنها را از آنچه که هستند 

آشفته تر می کنید. 

پارانویید، تار و پود درهم بافته شک و بدبینی

تاکنون تمام تالش ها برای 
حضور زنان در ورزشگاه ها 

با سد محکم مخالفت 
تندروها روبرو بوده است. 

اگر سخنان معاون وزیر 
ورزش در مورد نبودن منع 

قانونی برای ورود زنان به 
ورزشگاه ها درست باشد، 
جلوگیری از این کار را باید 

مصلحت های بی اساس 
خواند

رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال ایران با اشاره به 

حساسیت و با نگرانی 
از انتشار وسیع خبر 
خودسوزی این زن 

می گوید: من حاضرم به 
جای این دختر به زندان 

بروم تا او و امثال او چنین 
شرایطی را تجربه نکنند و 
وجهه کشورمان در انظار 
عمومی دنیا آسیب نبیند
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