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استادیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید چمران اهواز

مسئله چیســت؟ وقایع و رخدادهای تلخ در حوزه
محیطزیســت در ســالهای اخیر ،بر نگرانیها و
بیمها در خصوص زیست بوم افزوده است .مشکالت
محیطزیستی جهانی درباره منابع طبیعی ،آلودگی
هوا ،آب ،خاک ،از بین رفتن تنوع زیستی ،انقراض
موجودات ،افزایش بالیا و حــوادث طبیعی ،گرم
شــدن کره زمین ،تغییرات آب وهوایی ،گازهای
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رفتار زیستمحیطی و پیشنیازهای آن
گلخانهای و ...فقط عبارات ســادهای هستند که از
همزیستی کنترل نشده و تهاجمی درحال ظهور
بین محیطزیست طبیعی و محیطزیست ساخته
شده به وجود آمدهاند.
رفتارزیستمحیطیبهعنوانراهکارمدیریت
مسئله :متناسب با رویکرد مبتنی بر تغییر سبک
زندگی و رفتار ضدمحیطزیســتی ،بســیاری از
صاحبنظران در سراسر جهان فراخوانهایی برای
تغییر فوری و اساســی فرهنگ و رفتار انســانی و
به کارگیری فناوریهای ســازگار با محیطزیست

به منظــور حفــظ سیســتمهای حمایتکننده
حیات زمین ارائــه کردهانــد .در مجموع ،کلیت
تغییرات مذکــور در حوزه رفتار و فرهنگ مواجهه
با زیســتبوم را رفتار زیستمحیطی نام نهادهاند.
رفتار زیســتمحیطی ،مجموعهاي از كنشهاي
مربوط به محيطزيست در يك طيف وسيع شامل
احساســات ،تمايالت و آمادگيهاي خاص براي
رفتار نسبت به محيطزيست است .افراد هر جامعه
برحســب شــرايط و مقتضيات خاص اجتماعي و
فرهنگي خود ،برخورد متفاوتي با محيط زيســت

گـــــــزارش

و طی آخرین اخبار ،تصویب بندهای قانونی آنکه به
مبحث کودکان میپردازد ،به ســال آینده موکول
شده است.

مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری
با عنوان «حمایت قضایــی از کودکان و نوجوانان»
تحت نظر دادستان پیشبینی شود و دستگاههایی
مانند سازمان بهزیستی ،ســازمان اقدامات تأمین
تربیتی ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت کار و نیروی
انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند
که این وظایف عبارتاند از :شناســایی کودکان در
معرض خطر ،توانمندســازی ،برقــراری امنیت و
معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن
خطر از کودک.
همچنین ،در این الیحه پیشبینی شــده است که
کودکان هم میتوانند اعالم شکایت کنند و والدینی
که مرتکب جرم کودکآزاری میشوند از سرپرستی
کودک خود محروم خواهند شــد .در این الیحه در
راستای حمایت از اطفال ،این سن با دقت تعریف و
مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در
این خصوص سن  18سال تمام ،مرز میان کودکی
و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن میتوانند از
حمایتهای این قانون بهرهمند شوند.
میگویند افزایش موارد کودک آزاری در سالهای
گذشته سبب شد که نیاز به اصالح قوانین مربوط
بــه حمایت از حقوق کــودکان و نوجوانان بیش از
گذشته احساس شــود .اما نکته عجیب ماجرا این
اســت که تمام مســئوالن همصدا میگویند باید
قانونی در حمایت از کودکان تصویب شود .معصومه
ابتکار ،معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری،
شــهیندخت موالوردی ،دســتیار رئیسجمهور
در امور حقوق شــهروندی و لعیا جنیدی ،معاون
حقوقی رئیسجمهور در نامــهای خطاب به علی
الریجانــی ،رئیس مجلس خواســتار تســریع در
رســیدگی به الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان
شدند .اما سؤال این است که آیا حل معضل تجاوز،
شکنجه کودکان و کودک آزاری فقط در قالب قانون
حل میشود؟ رسیدگی به ریشــههای اجتماعی
این ماجــرا بر عهده کدام نهاد اســت؟ تا زمانی که
میگویند از تجاوز نگویید پای آبرو در میان اســت
و اعــدام را ِ
حل معضالت اجتماعی میدانند آیا
راه ِ
تصویب یک قانون عالج واقعه میشود .اینجاست
که باید گریســت به حال اهورای دو ساله ،بنیتا و
ســتایشها که دنیا را ندیده ،زندگیشــان عقیم
شده است.

در انتظار تصویب مسئوالن

خبر کوتاه

رشدبهبودیافتگی
کودکان سرطانی در محک
جامعه فردا :مدیرعامل موسســه خیریه
محــک بــا اشــاره بــه رشــد  ۹درصدی
بهبودیافتگی در کودکان مبتال به ســرطان
محک در سال  ۱۳۹۵نسبت به سال گذشته،
گفت :تنها با مشــارکت همــه نیکوکاران
اســت کــه حمایــت از بیــش از  ۲۷هزار
کودک مبتال به ســرطان در سراســر ایران
محقق شده است.
بهگزارش ایسنا ،آراســب احمدیان با اشاره
بــه اینکه هر روز شــش کــودک مبتال به
سرطان تحت حمایت محک قرار میگیرند،
درخصوص آمار ثبت شده در مؤسسه خیریه
محک گفت :از ســال  ۱۳۸۳تا  ،۱۳۹۵در
ایران تعداد کودکانی که به تازگی ســرطان
آنها تشــخیص داده و پرونده آنها در محک
ثبت شده اســت ،ســاالنه  ۱۴درصد رشد
داشــتهاند ،تعداد کودکانی کــه در مرحله
درمان باقی ماندهاند نیز ســاالنه  ۲۲درصد
رشد کردهاند و هزینههای درمان سرانه این
کودکان با ســاالنه  ۳۵۲درصد رشد همراه
بوده است.
مدیرعامل موسسه خیریه محک افزود :در
طول  ۲۶ســال فعالیت محک ۵۸ ،درصد از
کودکان مبتال به سرطان در فاز تحت درمان
قرار دارنــد ۲۳ ،درصد بهبــود پیدا کرده و
 ۱۹درصد فوت کردهاند .خبر خوب آن است
که روزبهروز تکنولوژی و دانش پزشــکی و
داروهای جدیدتری شکل میگیرد که شانس
درمان و افزایش بهبودی کودکان محک را
افزایش میدهد.

دارند .بررسیها نشان دادهاند که عوامل متعددی
بر بروز رفتارهای زیستمحیطی و شکلگیری نوع
خاصی از فرهنگ زیستمحیطی در یک اجتماع
مؤثرند .ويژگیهای فردی (وضعیت تأهل ،تعداد
فرزندان ،ســن فرزندان ،درآمد ،شــغل و اعتماد
اجتماعی) گرایش و ایدئولوژی سیاســی ،آگاهی
زیســت ـ ـ محیطی و عقاید دینــی ،تجهیزات و
امکانــات ،قوانین و ضوابط ،ســطح تکنولوژی و
رویکرد دولتها از مهمترین این عوامل هستند.
همچنین برنامهریزان شهری بر رویکرد مدیران
شهری و زیرساختهای زیستمحیطی ،جامعه
شناســان بر اعتماد اجتماعی و روانشناســان بر
عوامــل داخلی مانند انگیزهها و مســئولیتها و

فعالین زیستمحیطی نیز بر شبکههای مشارکت
مدنی ،به عنوان مؤلفههای اثرگذار در بروز رفتار
زیستمحیطی اشاره کردهاند.
مؤلفههای رفتار زیستمحیطی شهروندان:
میتوان گفــت فرهنگ و رفتار محیطزیســتی
دارای مؤلفههای سهگانه هســتند .این مؤلفهها
شامل نگرش محیطزیستی ،احساس مسئولیت
محیطزیســتی و رفتار(عملکرد) محیطزیستی
میشود .این مؤلفهها خود تحتتأثیر شاخصهای
مهمی چــون فرهنــگ محیطزیســتی ،دانش
محیطزیستی(شــامل اطالعاتی که افراد درباره
محیطزیســت ) امکانات و خدمات ارائه شــده و
آموزش محیطزیستی هستند.

متن اولیه
الیحه حمایت
از کودکان
و نوجوانان،
مجموعهای از
حمایتهای
قضایی و حتی
حمایتهای
غیرقضایی
را شامل
میشد و به
نظر میرسید
که با تصویب
آن ،بخشی
از مشکالت
کودکان
حل شود

عالج بیماری کودکآزاری با تصویب یک قانون؟
ِ

حمایتازکودکان ،عقیمماندهاست
سارا غضنفری
روزنامه نگار

«ایــن شــهر ماســت ،پرتــو آفتــاب هنــوز بر
آســمانخراشهایش نتابیده ،با ایــن حال دیده
میگشــاید تا شاهد تالش انســانها باشد »...این
دیالوگ بخشی از فیلم انســانها است .از شهر ما
میگوید؛ شهری که در آن هر روز خب ِر آزار و اذیت
کودکان در صدر اخبار مینشــیند .دیگر احتیاج
نیســت به ماجرای آتنا ،ســتایش و ...اشاره کرد.

اخبار تلخ روزبهروز اتفاق میافتند و در شبکههای
مجازی بارقههای نگرانی خانوادهها را راه میاندازند
و بیپناهی کودکان را در برابر خشونتها بیشتر و
بیشتربهچشممیآورند.چندیقبل،دختربچهای۹
ساله در شهرری توسط پسر  ۲۰سالهای قربانی نیت
شومی همانند آتنا شد .دختر بچه 5سالهای دیگر
جلوی پدر و مادرش در سمنان شکنجه شد .تمام
این اخبا ِر کودک آزاری در کنار درد و رنج شنیدن
آن ،یادآور حلقه مفقوده یک قانون حمایتی درست

«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر -ش)1396-13 -

اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین ومسکن؛ ،دراجرای ماده 100قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ومجوزشماره
 600/96/32977مورخ  96/7/10سازمان ملی زمین ومسکن ومصوبه  59ه ن مورخ 96/5/23هیات نمایندگی سازمان ملی زمین ومسکن يك قطعه زمین ازپالك
4/1اصلي با کاداستر  20079به متراژ199284/73مترمربع با كاربري بهداشتی (درمانی) واقع دربخش  2اراك موسوم به خانه میران شهرستان اراک رابه بخش
غیردولتی به قیمت کارشناسی روزازقرارمترمربعي120/000ريال جمعا به مبلغ  23/914/167/600ريال را به عنوان قیمت پایه به صورت اجاره به شرط تملیک
بر اســاس ماده 100قانون فوق الذکر ودستورالعمل اجرایی آن حداقل 25درصد نقد ومابقی به صورت اقساط سالیانه (20ساله ) به متقاضياني كه داراي موافقت
نامه اصولي يا مجوز تاسيس ازمراجع ذیصالح مرتبط باکاربری مورد واگذاری با شند  ،راازطریق فراخوان عمومی وبا جزئیات مندرج دراسنادمزایده رابه بهره گیری
ازسامانه تدارکات الکتونیکی دولت به شرح جدول ذیل برگزارنمائید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها ازطریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس(  )www.setadiranانجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام
درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه گزارمحقق سازند طی نمایند
(تاریخ وساعت )راس ساعت 19
مهلت دریافت اسنادمزایده 1396/10/13
تاریخ انتشار 1396/10/7
تاریخ بازگشایی1396/10/23:
(تاریخ وساعت )راس ساعت 14
مهلت ارسال پیشنهاد1396/10/22
زمان ومکان تحویل پاکات الف :
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسنادمزایده وارائه پاکتهای الف :
آدرس :اراک خ  15خردادساختمان شماره 1تلفن 08633134562:
الزم به ذکراست نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کارفقط باید به یکی ازصورتهای زیرباشدودرپاکت الف ارائه شود.
الف)رسید بانکی واریزوجه مذکور به شماره حساب 2173715304007سیبا بانک ملی
ب)ضمانت نامه بانکی
* شرایط شرکت در فراخوان:
 1متقاضیان بایستی همراه با ارســال تقاضای کتبی  ،جهت تضمین شرکت در فراخوان ،معادل 5درصد قیمت پایه را به صورت ضمانتنامه بانکی یاواریزبحساب
 2173715304007سیبا بانک ملی و اصل ضمانتنامه بانکی ویافیش واریزی به صورت دستی تحویل اداره کل راه وشهرسازی نمایید..
-2چنانچه تقاضاهاي واصله فاقدموافقت اصولی یا مجوزتاسیس بوده وطرح پیشنهادی باکاربری ومشخصات زمین مورد فراخوان مطابقت نداشته باشد اداره کل
راه وشهرسازی استان مرکزی نسبت به رد تقاضا اقدام خواهد نمود.
 -3به پيشنهاد هاي مبهم ،فاقد سپرده يا كمتر از 5درصد يا ارسال شده درخارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.به منظور رعایت صرفه وصالح دولت انتخاب
خریداربا درنظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادی ونحوه پرداخت اعم ازپیش پرداخت اولیه ومدت زمان واریز اقساط درزمان کوتاهتر می باشد.
 -4كليه هزينه هاي مربوط به آماده سازی زمین ،عوارض وجرائم شهرداری ،مالیات و بطورکلی هرگونه هزینه ای به موردواگذاری تعلق گیرد برعهده برنده فراخوان
می باشند.
 -5براساس بند(د )تبصره  3الیحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی ،کارکنان دولت از شرکت در این فراخوان منع گردیده اند.
-6برنده فراخوان بايستي بصورت مكتوب وباتائيد بانك توان اقتصادي ومالي خودراجهت انجام پروژه ارايه نمايد.
-7برنده فراخوان بایستی حطی مهلت مقررکه پس ازاعالم اسامی برنده گان (ازطریق اعالم کتبی این اداره كل تعیین خواهدشد) نسبت به واریز وجه اعالم شده
ازسوی اين اداره کل اقدام نموده ورسید آن را به واحد امورمالی تحویل نماید.
-8انتقال سند مالکیت مشروط به احداث بنا ،اجراي كامل طرح متناسب با ضوابط شهرسازی و رعایت تناسب عرصه و اعیان از سوي متقاضي و ارائه پايان كار وگواهي
بهره برداري ازسوي مرجع صادركننده موافقت اصولي و تسويه حساب باامورمالي ودرامدوجري سايرتشريفات اداري وقانوني اداره كل راه وشهرسازي مي باشد.
 -9به پیشنهادهایی که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی ارسال می گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-10عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده فراخوان به منزله انصراف ازخریدتلقی شده وسپرده متقاضی به نفع سازمان ضبط خواهدشد.
-11برنده فراخوان بایستی کلیه تضامین معتبرمورد نیاز امورمالی ودرآمد اداره کل راه وشهرسازی را تحویل نماید.
 12کاربری زمین فقط بهداشــتی می باشد وبه اشخاص واجدشــرایط ارائه دهنده خدمات بهداشتی مصوب قانونی قابل واگذاری است وبه هیچ وجه وتحت هیچ
شرایطی درآینده تغییر کاربری داده نخواهد شد.
- -13كليه اسناد ومدارك ارسالي مي بايست برابر اصل وسپس درسامانه بارگذاری شود..
 -14باتوجه به ارائه مجوزازمراجع ذيصالح فراخوان باارسال يك پاكت نيز بازگشايي خواهدشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
-1برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدوکلیه مراحل فرایند فراخوان ازاین طریق امکان پذیر می باشد.
-2کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات ,شرایط ونحوه فروش دربرد اعالن عمومی سامانه مزایده ,قابل مشاهده ,بررسی وانتخاب می باشد.
-3عالقمندان به شرکت درفراخوان می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند08633245248 :
اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه :
دفترتماس استان مرکزی 08633245248:
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها درسایت سامانه(  )www.setadiranبخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده/فراخوان گزارموجود است.
همچنین متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشترمی توانند به مدیریت امالک وحقوقی ویابه ســایت اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی به نشانی
 www.markazi.mrud.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی

و فراگیر از این قشــر آسیبپذیر است .تئوریهای
جامعهشناســی برای مقابله با این بحران خواستار
افزایش همگرایی خانوادگی هستند و روان شناسان
و مددکاران به خانوادهها پیشــنهاد میدهند چتر
حمایتی خود را گستردهتر و کانون خانواده را گرمتر
کنند اما قانون چه میکند؟ به نظر میرسد که هنوز
راهحل اصلی مقابله با پدیده کودکآزاری از مدخل
قانون میگذرد و این همان الیحه حمایت از کودکان
و زنان است که در راهروهای مجلس خاک میخورد

الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانان که قرار بود
بخشــی از مشــکالت کودکان را حــل کند ،پس
از  6ســال حضور در مجلس همچنان در دســتان
نمایندگان میچرخد .اگر درباره چگونگی شــکل
گرفتن این الیحه بپرسید باید گفت مسیر قانونی
به خوبی طی شــده اســت اما هنوز در راهروهای
مجلس و بین نمایندگان ســرگردان اســت .این
الیحه پیش از ســال  90از طریق قوه قضائیه تهیه
و به دولت تقدیم شــد و دولت در ســال  90آن را
به مجلس فرســتاد .متن اولیه الیحه که توســط
قوهقضائیهتهیهشدهبود،مجموعهایازحمایتهای
قضایی و حتی حمایتهای غیرقضایی را شــامل
میشد و به نظر میرسید که با تصویب آن ،بخشی
از مشــکالت کودکان حل شــود .آن الیحه طبق
روال عادی از طریق دولــت به مجلس تقدیم و در
مجلس ،به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.
در کمیسیون حقوقی و قضایی وقتی به کارشناسان
مراجعه کردند ،به این نتیجه رسیدند که این الیحه
باید کاملتر شود و جنبههای حمایتی و جنبههای
دیگر هم در آن دیده شــود .لذا کمیسیون آن را به
مرکز پژوهشهای مجلس سپرد .مرکز پژوهشها
نیز کارگروهی تعیین کرد و بهطور مفصل این الیحه
را بررسی کردند و بسیاری از مواد پیشنهادی تغییر
کرد .در نهایت متن آمادهشده به کمیسیون قضایی
آمــد و در کمیته فرعی آن بررســی و تصویب و به
کمیسیون اصلی داده شــد .کمیسیون اصلی هم
بسیاری از موادی که توسط کمیته فرعی تهیه شده
بود را بررسی و تأیید کرد .اما بررسی نهایی به اواخر
دوره نهم مجلس رسید و ناتمام ماند.
پیشبینی های قانون برای حمایت از کودکان

در این الیحه ،به مواردی مانند سرپرســتی ،فرار از
خانه ،زندانی والدین ،خشــونت مستمر ،عدم ثبت
والدت ،سوءرفتار ،بهرهکشی ،نادیدهگرفتن عمدی
سالمت و بهداشت روانی و جسمی کودکان ،ممانعت
از تحصیل آنها ،خرید و فروش کودکان و فعالیت

نگاه

نهنگ آبی چیست و با کودکان چه میکند
حامد بهمنی
روزنامه نگار

بازی اینترنتی نهنــگ آبی که با نامهای دیگری مثل
خانه ســکوت ،مرا  4:20دقیقه بیــدار کن 50 ،روز تا
رهاییو...شناختهمیشودیکبازی 50مرحلهایاست
که در نهایت مخاطب بازی را به کام مرگ میکشــد.
بازی نهنگ آبی در سال  2013میالدی توسط فیلیپ
بودکین در روسیه طراحی شده است .فیلیپ بودکین،
دانشجوی روانشناســی که خودش هم از اختالالت
روانی رنــج میبرد ،تصمیم گرفت کــه کاری کند تا
انسانهای ضعیف خودشان ،خودشــان را از جامعه
حذف کنند .برای همین این بــازی را طراحی کرده
است و این افراد با شروع به بازی و افزایش جسارتشان
مرحله به مرحله اقدام به انجام ماموریت کنند .این بازی
تا اکنون قربانیان زیادی در بین جوانان داشته است.
نخستین مورد خودکشیکاربر این بازی در سال2015
اتفاق افتاده است .گردانندگان بازی شرکتکنندگان
این چالش را مســتقیما زباله خطاب نمیکنند؛ اما
طراحی بازی از اســاس بهگونهای است که نوجوانانی
با خصوصیات انزوا و افسردگی را هدف قرار داده و بنا
دارد به آنان کمک کند از شر خودشان خالص شوند.
این بازی براســاس رابطه بین شــرکتکنندگان و
گردانندگان بــازی پیش مــیرود و مجموعهای از
وظایف اســت که هر روز یک بار در نیمههای شب به
شرکتکنندگان محول میشود و آنان برای ورود به
مرحله بعدی بازی باید آن را به انجام برسانند و مدارک
و شــواهد انجام آن را از راه اینترنت برای گردانندگان
بازی ارسال کنند.
پنجاه وظیفه به طور اختصاصی برای هر شرکتکننده
در نظر گرفته میشــود که بازی را تا پنجاره روز طول
میدهد؛ البته هر شرکت کننده تنها عبور از 49مرحله
را میبیند؛ چرا که با عبور از مرحله آخر شرکتکننده
دیگر در قیــد حیات نخواهد بود کــه پیروزیاش را
جشن بگیرد!
نهنگ آبــی  50مرحله دارد که در هــر مرحله کاربر
کارهای خشــن را باید انجام بدهــد ،مانند خالکوبی
کردن دست با سوزن ،بریدن دست ،بریدن لب ،دیدن
فیلمهای وحشــتناک ،شــنیدن آهنگهایی که از
سوی راهنما فرســتاده میشود ،بیدار شدن در صبح
زود و رفتن به بلندترین نقطــه موجود و مرحلههای
خشن دیگر.
در ابتدا و برای شــروع بازی از افراد سؤاالت مختلفی
از قبیل اینکه «آیا مطمئن هستی که میخواهی این
بازی را انجام بدی و در وسط بازی پشیمان نمیشوی؟»
پرســیده میشــود تا طرف مقابل با تحت تأثیر قرار
گرفتن ،شروع به انجام بازی کند و رسما وارد مرحله
یک بازی شود.
در مرحله اول بازی ماموریت بازیکننده این است که
با تیغ یا هر وسیله تیز دیگری کلمه  f57را روی دست
خود بکشد و سپس آن را برای مدیران بازی ارسال کند
تا اجازه ورود به مرحله بعدی را دریافت کند.

خودزنی ،کشیدن شکل و حروف مختلف روی دست،
آویزان شدن از ســاختمانهای بلند و گرفتن عکس
سلفی ،بیدار شدن در نیمه شــب و دیدن فیلمهای
وحشتناک ،همگی از مراحل مختلف بازی نهنگ آبی
( )BlueWhaleاســت .در مرحله آخر هم به بازی
کننده ماموریت داده میشود تا خود را از یک ساختمان
بلند به پایین بیندازد.
ریشههای بازی نهنگ آبی

چرا به این بازی نهنگ آبی گفته میشود؟ مبتکر این
چالش با انتخاب این اسم به نهنگهایی اشاره کرده که
در سواحل به گل مینشینند؛ اتفاقی مرموز که گرچه
علتش دقیقا مشخص نیست ،اما باور عامه بر این است
که این نهنگها «خودکشی» میکنند.
این به اصطالح بازی اولین بار سال 2013در یک شبکه
اجتماعی روسی به نام «وی کنتاکت» آغاز شد و گفته
میشود که سال  2015منجر به اولین خودکشی شد.
فیلیپ بودکین خودش ادعا کرده که بازی را اختراع
کرده اســت؛ همین ادعا منجر شد او به اتهام تحریک
حداقل  16نوجوان به خودکشــی بازداشــت شود.
گرچه ،با دســتگیری او بازی همچنان ادامه یافت که
این نشان میدهد این بازی بیش از یک مغز متفکر و
گرداننده دارد .روسیه از کشورهایی است که بیشترین
شــرکتکننده در این چالش را دارد؛ بعد از اینکه در
سال  2016یک روزنامهنگار مقالهای نوشت و بسیاری
ازقربانیانخودکشیهایجداگانهرابهاینبازیمرتبط
دانست ،توجه عمومی به این پدیده جلب شد و بسیاری
از نوجوانان که چیزی از این چالش نشنیده بودند هم
جذب آن شدند.
در همان روسیه ،اخیرا یک دختر  17ساله هم به اتهام
اینکه مغز متفکر بازی بوده و چندین نوجوان را وادار
به خودکشی کرده ،بازداشت شــده است .دستکم
دو بازداشت دیگر در رابطه با این بازی صورت گرفته
است .چالش نهنگآبی در کشــورهای زیادی نفوذ
کرده و مواردی از خودکشی یا اقدام به خودکشی در
این کشورها نیزگزارش شده است :آرژانتین ،برزیل،
بلغارستان ،شــیلی ،چین ،کلمبیا ،گرجستان ،هند،
ایتالیا ،کنیا ،پاراگوئه ،پرتغال ،عربســتان ســعودی،
صربستان ،اسپانیا ،آمریکا ،اروگوئه ،ونزوئال و ایران.
چالش نهنــگ آبی در هند رواج زیــادی پیدا کرده و

حداقل پنج مورد خودکشی به آن مرتبط دانسته شده
است .جوان بیست و دو سالهای که از چالش انتحاری
نهنگآبی نجات یافته،این تجربه را دردناک توصیف
کرده اســت؛ تله مرگی که حتی اگر میخواســت،
نمیتوانست از آن جدا شود.
الکساندر با چاقو در حال حک کردن طرح نهنگآبی
روی دستش بود که یک تیم پلیس وارد خانه شد و او را
از ادامه کار بازداشت .حاال او میگوید بعد از چند جلسه
مشاوره ،از نظر روحی پایدار است.
این جــوان در یک گــروه واتــسآپ ،لینک چالش
نهنگآبی را دریافت کرده و میگوید :این یک برنامه یا
بازی نیست که بتوان آن را دانلود کرد .فقط یک لینک
اســت .چالش توســط مدیر نهنگ آبی برای افرادی
که میخواهند بازی کنند بهطور سفارشــی طراحی
میشــود .او در دورانی که در این بازی شرکت داشت
از صحبت کردن با اهل خانه اجتناب میکرد و بیشتر
خود را در اتاقش محصور کرده بود .گرچه میخواست
از بازی خارج شود اما نمیتوانست .باالخره برادرش که
از بازی نهنگآبی باخبر بود ،متوجه رفتار عجیب او شد
و به پلیس اطالع داد.
در برزیل دختری از باالی دیوار شش متری خانهشان
پایین پرید .او زنده ماند و به پلیس گفت قبال به خاطر
این بازی دستهای خود را بریده بود و در مرحله آخر
بازی یعنی خودکشی قرار داشت.
در سائوپائولو ،پایتخت برزیل نیز دو عاشق و معشوق
هجده و نوزده ساله باالی هتلی مجلل رفتند و آنجا پسر
با شلیک یک گلوله در سر نامزدش او را کشت و سپس
اقدام به خودکشی کرد .مقامات برزیل این اتفاق را با
چالش نهنگآبی مرتبط دانستهاند.
در کنیا دانشآموزی در چالش نهنگآبی شرکت کرده
بود و در نهایت خــود را در بالکن هتل پدربزرگش در
مرکز شهر حلقآوزیر کرد.
در عربستان سعودی پسری ســیزده ساله در اتاقش
با کابل پلیاستیشن خودکشی کرد و مادرش جسد
او را پیدا کرد .مــرگ او به بازی نهنــگ آبی مرتبط
دانسته شــد .او اولین قربانی این چالش در عربستان
سعودی شناخته میشود .در ایران نیز نگرانیهایی در
خصوص این بازی وجود دارد؛ اخیرا یورو نیوزگزارش
داد ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که گفته
میشود مربوط به خودکشــی دو جوان است که در
این چالش شرکت کرده بودند .با توجه به پنهانکاری
شدیدی که بخشــی از ماهیت بازی نهنگ آبی است،
شواهد قطعی در مورد خودکشی این افراد و ربط آن به
بازی نهنگ آبی وجود ندارد.
اما دلیل خطرناک بودن این بازی تمرکز گردانندگان
آن بر روی کودکان و نوجوانان به عنوان بازیکنان بازی
اســت .کودکان و نوجوانان با حــس کنجکاوی خود
معموالعالقهدارندتاچیزهایجدیدراتجربهکنندودر
این مسیر هم اکثرا عالقهای به مشورت و صحبتکردن
با والدین و بزرگتران خود ندارند .به همین دلیل این
بازی تهدید بزرگی برای این افراد خواهد بود.

