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خانمانسوز بود آتش آهی گاهی

در یادداشت دیروز تحت عنوان: »آقای شرافت بر سر 
دوراهی دلواپسی« شرح کشافی از زورگیری روی یکی 
از پل های عابرپیاده بزرگراه چمران و فشارهای روحی و 
جسمی وارده به دوس��ت بداخالق من و از دست رفتن 
وجوه نقد و موبایل وی داده شد. گفتیم آقای شرافت از 
روزی که یک قلتشن گلویش را فشرده، تیغ موکت بری 
را باالی سر و در یک سانتیمتری چشمانش گرفته و به 
زور و تهدید کیف پول و موبایل او را برده، عالوه بر آن که 
شب ها خواب راحت ندارد و مرتباً خواب پل عابرپیاده، 
تیغ موکت بری و غول بی شاخ و دم می بیند، سخت دچار 
نوع خاصی از تناقض و مشکل نیز شده است. تناقضش 
این اس��ت آقای دلواپس تلویزیون 1 میکروفن به دست 
به همراه تصویربردار جلو اشخاصی که از وسط بزرگراه 
عبور کنند را می گیرد و عالوه بر یک منبر کامل شماتت و 
نصیحت با پخش گزارش تلویزیونی، پیش در و همسایه 
و سر و همسر، آبروی آنان را به عنوان یک فرد متخلف و 
قانون شکن می برد، اما آقای شرافت از حاال به بعد بیشتر 
دلواپس رد شدن از روی پل است تا عبور از وسط بزرگراه. 
مشکل او هم داشتن چند فرزند دبیرستانی و دانشگاهی 
اس��ت که بعضی از کالس های آنان تا هشت و نیم شب 
طول می کشد و فکر این که یک موجود دومتری وحشی 
غول پیکر، باالی پل عابرپیاده، در تاریکی ش��ب گلوی 
دخترش را تا حد خفگی و مرگ بفشارد، دارد دیوانه اش 
می کند. در یادداشت دیروز گفتم که من ناامید نیستم، 
زیرا اگر نیروی انتظامی به اندازه کافی نیرو ندارد که برای 
هر پل عابرپیاده یک مأمور بگمارد، در آستانه باز شدن 
مدارس و دانشگاه ها و نگرانی خانواده ها از خطراتی که 
عبور از وس��ط بزرگراه و خطر بزرگتری که عبور از روی 
پل های عابرپیاده فرزندانش��ان را تهدی��د می کند، در 
عوض، یک لش��کر چهار هزار نفره، همه غیرتمند، همه 
نگران نوامیس میهن اس��المی، همه جوان و پر انرژی، 
همه آماده خدمت و همه آم��اده امر به معروف و نهی از 
منکر وجود دارد و چش��م امید همه ما باید به آنها باشد. 
نفسم حق بود و امروز شاهد از غیب رسید و با خود گفتم: 

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را
چندان امان نداد که شب را سحر کند 2

باالخره آه مظلومان دامن زورگیران نابکار را گرفت و 
سرنوشت سیاهی در انتظارش��ان است و شاهدش این 
که: »دبیرکل محترم انصار حزب اهلل، جلسه ای با رئیس 
پلیس امنیت اخالقی ناجا برگزار کرد و با طرح نظرات 
خود پیرامون اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر، 
مقرر گردید روی طرح خود تجدیدنظ��ر و از قالب ها و 
ظرفیت های رس��می و موجود نظام استفاده نمایند و 
هرگونه فعالیت س��ازمان یافته با مجوز مراجع رسمی 
صورت پذی��رد .3« این خبر را اضاف��ه کنید به اظهارات 
قبلی مس��ئوالن انصار حزب اهلل که گفته بودند: »معابر 
را از لوث وجود مظاهر فسق پیراسته می کنیم و هزینه 

آن را به جان می خریم.« اگر در این یادداشت بتوانیم با 
براهین متقن، دالیل محکم و استدالالت روشن ثابت 
کنیم که اوالً پل عابرپیاده جزء معابر محسوب می شود 
و ثانیاً زورگیری و ارعاب با اس��لحه سرد و گرم نه تنها در 
زمره گناهان کبیره و فسوق بینه، بلکه از گناهان بزرگ 
و در حکم محاربه اس��ت، کار زورگیران ساخته و خیال 
خانواده ها در آس��تانه گش��ایش مدارس و دانشگاه ها، 
از حیث امنیت فرزندانش��ان از دختر و پسر و کودک و 

نوجوان راحت خواهد بود. 
این که پل عابرپی��اده از »معابر« اس��ت، یک قضیه 
پیچیده و بغرنج فقهی نیست که گشودن گره آن نیاز به 
سال ها تحقیق و تتبع داشته باشد، بلکه یک مسأله ساده 
ادبی اس��ت و به آس��انی می توان آن را حل کرد و شرح 
داد. درس��ت اس��ت که از ترس زورگیرانی که در غیاب 
مأمورین انتظامی، پل های عابرپی��اده را قرق کرده اند، 
خصوصاً از غروب آفتاب به بعد کس��ی از روی آنها عبور 
نمی کند، اما فی نفسه پل »عابر« پیاده به اعتبار نامش 
»معبر« محسوب می شود. درست مثل میوه، گوشت و 
مرغ که حتی اگر به خاطر گرانی هیچ کس نتواند آنها را 
بخورد، صرف نظر از آن که خورده و یا خورده نشوند، باز 

هم فی نفسه خوراکی محسوب می شوند. 
اما این که زورگیری و ارعاب با سالح سرد و گرم فسق 
هست یا نیست، یک مسأله کامالً فقهی و نظر فقها در 
این خصوص ب��رای ما و انصار الزم االتباع اس��ت. حتماً 
خوانندگان عزی��ز به خاطر دارند در زورگیری خش��ن 
آذرماه  س��ال 1391، چهار زورگیر مسلح به سالح سرد 
با حمله به یک فرد ج��وان در خیابان کریمخان پس از 
ضرب وش��تم این فرد اقدام به سرقت اموال وی کردند و 
تنها دو روز بعد از این حادثه فیلم مربوط به لحظه سرقت 
و زورگیری از این مرد جوان توس��ط فرد ی��ا افرادی در 
شبکه های اجتماعی منتشر و باعث ترس و وحشت در 
بین شهروندان ش��د. آیت اهلل صادق آملی الریجانی در 
روز 22 آذر تنها 11 روز بعد از وقوع این حادثه در جمع 
مسئوالن عالی قضایی با تأکید بر ضرورت افزایش سطح 
امنیت در کشور و با اشاره به بروز جلوه هایی از ناامنی در 
کشور که در رسانه  ها منعکس شده است، گفت: »وقوع 
این جنایات و انتش��ار فیلم آن موجب ناامنی اس��ت و 
هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد، اما 
چنین اتفاقاتی در کش��ور اسالمی ما تکان دهنده است 
و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغاز 
کند.« رئیس قوه قضائیه افزود: »حسب موازین شرعی 
و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سالح سرد یا 
گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام 

است.4«  
صاحب این قل��م در یکی از یادداش��ت های قبلی با 

استناد به شعر حافظ که می فرماید: 
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می  حرام ولی به ز مال اوقاف است

عرض کرده بود که ما برای توزین گناهان باید ترازوی 
خود را به کناری گذاشته و قضاوت فردی نکنیم. چه بسا 
گناهانی نزد ما بسیار کوچک جلوه کند، اما نزد خداوند 

تبارک و تعالی و شرع و قانون بس��یار بزرگ و در برخی 
موارد نابخش��ودنی باش��د و بالعکس5 . علی هذا اوالً پل 
عابرپیاده چه عابر از روی آن رد بش��ود، چه نشود، معبر 
محسوب می ش��ود، و ثانیاً نه با استناد به نظر این حقیر 
که: »ن��ه قاضی ام، نه م��درس، نه محتس��ب، نه فقیه6 
«، بلکه با التفات ب��ه آراء فقها منجمله حضرت آیت اهلل 
آملی الریجانی؛ زورگیری چه با سالح گرم و چه با سالح 
سرد، محاربه و حکم آن اعدام است، درحالی که مثالً اگر 
کسی در مألعام روزه خواری کند، اگرچه مرتکب گناه 
شده و حتی فاسق فاجر محسوب می شود، اما حکمش 
اعدام نیست و جرم او قابل مقایسه با زورگیری مسلحانه 

نمی باشد. 
حال با عنایت به مراتب باال، مالقات دبیرکل محترم 
انصار حزب اهلل، با رئیس پلیس امنیت ناجا و توافق برای 
استفاده از ظرفیت های رسمی و موجود نظام و قول انصار 
حزب اهلل درخصوص پیراسته کردن معابر از لوث وجود 
مظاهر فس��ق و به جان خریدن هزینه آن را برای کلیه 
خانواده ها در آستانه  سال تحصیلی به فال نیک گرفته، و 
آن را برای زورگیرانی که امنیت جامعه اسالمی و نوامیس 
مس��لمانان را در معرض خطر جدی قرار می دهند یک 
خطر جدی تلقی کرده و اطمینان می دهیم که باالخره 
آه یکی از مظلومان و شاید آه آقای محمد شرافت آنها را 

گرفته و روزگار جوالن ایشان به سر رسیده باشد. 
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منطق انحصار؛ منطق اقتصادی نیست

وقتي که نظام اقتص��ادي مبتني بر رقابت نباش��د 
و انحصار ح��رف اول و آخ��ر را بزند، بیش از همه س��ر 
مصرف کنندگان بي کاله مي ماند و ش��اید هم سرشان 
کاله م��ي رود! اخی��راً اعالم ش��ده که بان��ک مرکزي 
قص��د دارد براي انج��ام پرداخت هاي م��ردم از طریق 
دس��تگاه هاي کارت خوان، هزینه اي را به فروشندگان 
کاال تحمیل کند. پیش از این نیز براي دریافت موجودي 
از کارت ها این هزینه را برقرار کردند. در آن مورد مدعي 
بودند که تراکنش هاي بي مورد و غیرضروري به وجود 
مي آمد. لذا ب��راي آن هزینه تعیی��ن کردند تا ترافیک 
این تراکنش هاي اضافي کم ش��ود. ولي در مورد اخیر 
براي تعیین هزینه جهت تراکنش هاي کارت خوان ها: 
اس��تدالل دیگري آورده اند. بهتر است کل موضوع را از 

زبان مسئول مربوطه پیگیري کنیم: 
»مدیرعامل شرکت شاپرک وابسته به بانک مرکزي 
اعالم کرد ک��ه از اول آب��ان، کارمزد بیش��تري در قبال 
تراکنش هاي خرید پایانه هاي فروش در فروش��گاه ها و 
مراکز خرید دریافت مي شود. وي گفت که تاکنون بانک 
مرکزي از صندوق مشاع خود این کارمزد را تحت عنوان 
یارانه و براي فرهنگ سازي اس��تفاده مردم از پایانه هاي 
فروش به جاي خرید نقدي پرداخ��ت مي کرد. با فراهم 
شدن این فرهنگ سازي، پذیرندگان، این مبالغ را خواهند 
پرداخت که البته رقم ناچیزي درقبال هر تراکنش خواهد 
بود... ممکن اس��ت در وهله اول با اف��ت فروش از طریق 
این پایانه ها مواجه ش��ویم، اما با توجه به رقم پایین این 
کارمزد و حجم باالي خرید م��ردم از طریق کارت هاي 
اعتباري و امنیت خرید و فروش از این طریق پیش بیني 
مي کنیم مشکلي به وجود نخواهد آمد. مردم این روزها 
دیگر با جیب پر پول به خرید نمي روند. هر فروشنده اي 
که مانع خرید از طریق پایانه فروش شود، خودش ضرر 
کرده و مشتري هاي خود را از دست مي دهد. همچنین 
مدیرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي مي گوید: رقم این 
کارمزد چیزي نیست که فروشگاه ها ترجیح بدهند براي 
ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خریدهایشان پول 
نقد دریافت کنند. هم اکنون نیز دو تا سه برابر مبلغ در نظر 
گرفته ش��ده براي کارمزد پذیرنده ها در ُرند کردن مبلغ 
تراکنش از سوي فروش��گاه اعمال مي شود. وي حتي از 
احتمال جمع آوري دستگاه هاي کارتخوان فروشگاه هایي 
خبر داد ک��ه از قب��ول کارت به ازاي خرید ه��اي مردم 
خودداري مي کنند و اف��زود: »کارمزد پذیرنده ها نهایي 
نش��ده اما این رقم خیلي کم خواهد بود. کارمزد کمتر از 
قیمت تمام ش��ده و درحد 60-50 درصد آن است. فعال 
درحال محاسبه قیمت تمام شده هر تراکنش هستیم 
که حدود 250-200 تومان اس��ت: بنابراین 100-150 
تومان کارمزد نباید موجب اعتراض فروشگاه ها شود. در 
مقابل باید این را هم در نظر بگیرید که تجهیزات درحال 
فرسودگي هستند و اگر شرکت ها نتوانند درآمدي کسب 
کنند، به تدریج پایانه ها از کار خواهد افتاد. این به معناي 
آن است که شبکه با مشکل جدي روبه رو خواهد شد. رقم 
کارمزد به حساب بانک ها یا بانک مرکزي نمي رود، این 

مبلغ به شرکت هایي داده مي شود که پایانه را مي خرند 
و نگهداري مي کنند. وي با طرح این پرسش که در کدام 
نقطه از دنیا، یک شرکت باید دستگاه 700 هزار توماني 
را مجاني وارد ب��ازار و ماهي 20-10 هزار تومان هم خرج 
نگه��داري آن کند ولي هیچ چیزي باب��ت این خدمات 
دریافت نکند؟ باید توجه کنیم که این ش��رکت ها دیگر 
از بانک ها چی��زي دریافت نمي کنند و بای��د روي پاي 
خودشان بایس��تند. تا االن به این ش��رکت ها یارانه داده 
مي شد: این سوبسید )یارانه( به مغازه دارها از کجا مي آمد؟ 
از بیت المال چراکه اکثر این سوبسیدها توسط بانک هایي 
داده مي شد که متعلق به دولت و مردم هستند. درست 
نیس��ت از جیب 80 میلیون به دو میلی��ون مغازه یارانه 
پرداخت شود، اگر سیاست جدید بابت دریافت کارمزد از 
پذیرنده ها اجرا نشود با شبکه اي فرسوده و خراب روبه رو 

خواهیم شد که همه مردم گرفتار آن خواهند شد.« 
این استدالل های به ظاهر منطقی در شرایط خاص 
ایران کامال بي پایه اس��ت. گرفت��ن هزینه براي چنین 
نقل و انتقالي از مردم و فروش��ندگان وقتي مجاز است 
که نظام بانک��داري مبتني بر رقابت باش��د و از انحصار 
خبري نباشد. اگر استدالل های مقامات بانک مرکزی 
را بپذیریم، دولت مي تواند هزینه ب��رق را ده برابر کند 
و مردم نیز مجبور مي ش��وند در نهایت آن را بپردازند، 
زیرا چاره دیگري ندارند. این منطق انحصار اس��ت و نه 
منطق اقتصادی و رقاب��ت. از بس که مدیران اقتصادي 
در فضاي انحصار تنفس کرده اند، ادبیات آنان نیز رنگ 
و بوي انحصار مي دهد. این منطق تا حدی مشابه عرضه 
مجانی موادمخدر اس��ت تا مصرف کننده معتاد شود. 
وقتی هم که معتاد ش��د مواد را به هر قیمتی که عرضه 
ش��ود خواهد خرید! حتماً به یاد دارید که چند س��ال 
پیش بانک ها چگونه براي جلب رضایت فروش��ندگان 
در استفاده از دس��تگاه هاي کارتخوان، مشوق هایي را 
تعیین مي کردند و وام مي دادند. حال چگونه است که 
این دستگاه ها براي بانک ها هزینه بردار است و باید پول 
آن را مردم و فروشندگان بدهند و در نهایت هم مجبور 
به تمکین در برابر تصمیمات نهادهاي انحصارگر شوند؟ 
و در صورت استنکاف تهدید به جمع آوری کارتخوان ها 
شوند؟ مگر نه این اس��ت که این پول ها در حساب هاي 
جاري بانک ها مي ماند و از سودهای کالن آن بهره مند 
مي شوند، بدون آن که پولي به صاحب حساب بدهند، یا 
پول اندکي بدهند؟ اگر سود خواب چند روزه این مبالغ 
را در بانک حساب کنید، چندین برابر رقمي مي شود که 
مي خواهند بابت نقل و انتقال از فروش��ندگان بگیرند. 
شرکت ش��اپرک یا هر جاي دیگري که این خدمات را 
مي دهد، مي تواند هزین��ه آن را از بانک ها بگیرد و نه از 
فروش��ندگان، زیرا بهره مند اصلی ش��بکه بانکی است 
حتی بانک مرکزی هم به دلیل کاهش استهالک پول 
و اس��کناس از این امر بهره مند می شود، نه اینکه بانک 
مرکزی و بانکها علیه مش��تریان بانکي اع��م از مردم یا 

فروشندگان کاال دست به یکي شوند.

|  مصطفی عابدی   |   روزنامهنگار|

 سامانه  پیام  کوتاه

3000097 

پیام هاي خود را 
به سامانه پیام 

کوتاه »شهروند« 
فرستاده و ما را از 
نظرات، انتقادات 

و پیشنهادات 
خودتان آگاه کنید.

»انا اهلل و انا الیه راجعون«
ارتحالعالمربانیوفاضلصمدانیحضرتحجتاالسالموالمسلمین
حاجمحس�ندعاگوکهازاس�توانههایعلموتق�ویوازمجاهدین
فیسبیلاهللبودهودرراستایتحققنظاممقدسجمهوریاسالمیو
همیاریباامامراحل)ره(مجاهدتوافرنمودهاندرابهپیشگاهحضرت
امامعصر)عج(،مقاممعظمرهب�ری)مدظلهالعالی(ومراجععظامو
حوزاتعلمیهوبیتشریفتسلیتعرضنموده،علودرجاتبرای
آنمرحوموصبرجمی�لواجرجزیلجهتبازمان�دگانراازدرگاه

باریتعالیمسئلتمینمایم.
سیدعلیغیوری
نمایندهولیفقیه
درجمعیتهاللاحمروشهرری

پیام شهروند

  باتوجه به تمام شدن قریب الوقوع آب در کشور، 
جا دارد دولت محترم با کشورهای دوست و برادر 
قرارداد مبادله تش��نه لب یا آب الزم امضا کند! تا 
مردم برای نوشیدن آب و شست وشو بتوانند بدون 

ویزا به کشورهای آبدار مسافرت کنند!
شهروند:شوخیتلخیاس�تولیروزهای

ناخوشایندیپیشروست.
   آقا! قضیه خشک شدن مملکت را این همه کش 
ندین،  نباریدن باران و نیامدن ابره��ای باران زا به 
کشور زیر سر استکبار جهانی است. ولی به کوری 
چشم همه جهانیان در این سه دهه آنقدر کارخانه 
نوشابه گازدار ساختیم که اگه آب نباشه به جاش با 

نوشابه زندگی می کنیم!
ش�هروند:ظاهرابیآبیهمهدوستانراسر

ذوقآوردهاست.
   آقای هاتفی نیا! تمام مطالب بهش��ت کوچک را 
خواندیم. چاپ دفتر مرضیه خوش��حالمان کرد. 
آرزو می کنیم دوباره به بومهن و بهشت کوچک ما 

بیایید. نیلوفر
ش�هروند:حاالآقایهاتفینیاهمنیامدند
دوستانگزارش�گردیگریهمداریمکهبه

مراکزترکبیماریاعتیاداعزامکنیم.
   فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک می گویم 
و یاد همه ش��هدا و آنها که بی هی��چ ادعا و طلبی 
برای حفظ این مرز و بوم جانفشانی کردند گرامی 

می دارم.
شهروند:کجایندمردانبیادعا.

    رئیس جمهوری محترم سابق فرموده اند برای 
بازگش��ت به قدرت بی صبرانه منتظر آمدن بهار 
هستند می ش��ه همراه دعا برای آمدن باران برای 

نیامدن بهار هم دعا کنیم؟!
شهروند:نمیدونمولیفکرکنمدرهمه!
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  مگس های سفید
 تهران را اشغال کردند
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سیاست

سخنگویقوهقضائیه:

مدعی العموم می تواند 
به پرونده دولت گذشته 

وارد شود

ورزش

صفحه19

ش�هروند| تعدادش��ان هر روز بیش��تر می ش��ود.  حاال 
 دیگ��ر در مناطق بیش��تری دیده می ش��وند و یک آفت

 نه چندان مهم و درجه دو به حساب نمی آیند.  مگس های 
سفید یا همان حشره ریز س��فیدرنگ که چند هفته ای 
اس��ت در مناط��ق مختلف پایتخ��ت دیده می ش��وند، 
تهرانی ها را کالفه کرده ان��د. اوایل تنها در برخی مناطق 
شهر، همچون حوالی حس��ن آباد، منطقه 11 شهرداری 
و توحید دیده می شدند، اما اکنون در بسیاری از مناطق 
ش��رقی و غربی پایتخت تا ش��مال و جن��وب آن حضور 
دارند. میهمانان جدید پایتخت، در پیروزی، آریاش��هر، 
حوالی ولیعصر و کریم خان و حتی پارک پردیس��ان هم 
دیده ش��ده اند.  گردهای سفیدی که نمی توان نام مگس 
روی آنها گذاش��ت، ام��ا به آن مگس س��فید می گویند. 
مدت هاس��ت که خبره��ای متفاوتی درخص��وص این 

حشره های ریز که بر سر و روی پایتخت نشینان می ریزند، 
ش��نیده می ش��ود.  ابتدا گفته می ش��د این مگس های 
کوچک، تهدیدی برای سالمت انسان ها به شمار نمی روند 
و تنها آفتی گیاهی هستند.  اما مردمی که با این حشره ها 
مواجه می ش��وند و مگس ه��ای ریز س��فید وارد دهان و 
چشم هایشان می شود، چنین حسی ندارند و معتقدند این 
حشره هایی که به گفته برخی مسئوالن بی آزار هستند 
و نیش هم نمی زنند، س��المتی آنها را تهدید نمی کنند.  
در روزهای گذش��ته، دالیل مختلفی درخصوص هجوم 
مگس س��فید به پایتخت اعالم ش��ده است. علی محمد 
مختاری رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
تهران، با اش��اره به این که این حشرات،  آفات گلخانه ای و 
مزارع جالیزی هستند که در فضای سبز شهری جزو آفات 

کلیدی به شمار نمی آیند...

رئیسجمهوریدرمراسمرژهنیروهایمسلح:
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تروریست ها را سرجایشان می نشانیم
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بانوانتیرانداز،جورمردانراکشیدند

 یک طال و دو نقره
برای ایران در بازی های 

آسیایی


