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نمايي از سياره سرخ
به روايت مريخ نورد هندي

گروه ش�وك :فضاپيم��ا و مريخنورد
«مام» نخس��تين تصوير كامل از س��ياره
سرخ را در بهترين زاويه شكار كرد.
براساس گزارش ناس��ا ،تصوير نيمكره
ش��مالي س��ياره س��رخ به هم��راه گرد و
غبارهاي فضايي توس��ط كاوش��گر هندي
مام به ثبت رسيد.
سازمان تحقيقات فضايي هند با انتشار
تصوي��ر كامل��ي از مري��خ در س��ايتهاي
نجوم��ي ،عالقهمندان به س��ياره س��رخ را
شگفتزده كرد.
اين تصوي��ر از فاصله  74ه��زار و 500
كيلومتري مريخ به ثبت رس��يد .اين نماي
فوقالع��اده در جاي��گاه س��ومين تصوي��ر
جذاب از مريخ اس��ت كه حتي نظر مثبت
دانشمندان نجومي ناسا را نيز به خود جلب
كرده است.
مام با بودجه  74ميليون دالري آبان ماه
س��ال  1392شمسي به سوي مريخ پرتاب
ش��د .اين كاوش��گر هندي  48ساعت پس
از مريخنورد «ماون» در مدار س��ياره سرخ
ق��رار گرفت و بدين ترتيب كارشناس��ان و
محققان نجوم هندي ني��ز توانايي خود را
به جهانيان نشان دادند .اغلب پژوهشهاي
كارشناس��ان براي بررسي جو مريخ جهت
يافتن آثار حيات اس��ت .ناسا قصد دارد تا
س��ال  2030ميالدي اين س��ياره را براي
ورود زمينيان آماده كند.

چهارشـــــــنـــــبــــــــه
 9مهــــــــــرم��اه 1393
 6ذیـــــــــحج��ه 1435
 1اکتبــــــــــــ��ر 2014
س��ـــــال بیــــــس��تم
شــــــــمــــــــاره5758

دكتر غالمرضا محمدنسل
جرمشناس و استاد دانشگاه

نهی از منک��ر یکی از ف��روع دین مبین
اسالم اس��ت که همانند نماز و روزه و سایر
فرایض ،عمل به آن بر همه واجب اس��ت اما
همواره این سؤال وجود داردکه نهی از منکر
از چه مکانیسمهایی میتواند مانع گسترش
جرم و جنایت و انحراف در جامعه شود؟
نخستين مکانیس��م تأثیر نهی از منکر،
فرهنگس��ازی عمومی در زمینه احساس
مس��ئولیت در برخ��ورد ب��ا بزه��کاری و
هنجارشکنی اس��ت .واقع امر این است که
اجتماع بس��تر زندگی افراد اس��ت و جامعه
قابل تش��بیه به یک کش��تی است که همه
ش��هروندان س��وار بر آن به سوی مقصدی
رهس��پارند .همانگونه که سرنوش��ت همه
کشتینش��ینان در رسیدن به مقصد به هم
گره خورده اس��ت و هر اقدام انفرادی برای
غ��رق یا به خطر انداختن کش��تی توس��ط
هر یک از مس��افران یا خدمه بش��دت مورد
حساسیت و برخورد سایرین قرار میگیرد،
در زندگی اجتماعی روزمره نیز سرنوش��ت
هر فرد با جامعه گره خورده است و هر کسی
باید نسبت به هنجارشکنی و تهدید سالمت
و امنیت جامعه توسط دیگران حساس بوده
و این حساسیت و هوشیاری خود را نیز باید
به طرف مقابل نشان دهد .عدهای به اشتباه
تصور میکنند که نهی از منکر باید منحصر
به مأموران رس��می  -مانند پلیس -باشد و
دخالت سایر افراد در واکنش نسبت به جرم و
هنجار شکنی را امری مذموم و غیرمتمدنانه
میدانند و این در حالی اس��ت که اتفاقاً در
جوامع توس��عه یافته ،سطح جامعهگرایی و
احساس مسئولیت و مش��ارکت اجتماعی
بسیار باالتر است و هوش��یاری عمومی در
برابر جرم و هنجارشکنی در میان مردم جا
افتاده است .به عنوان مثال در کشور فرانسه
به همه شهروندان اجازه داده شده است که
نس��بت به دس��تگیری مجرمان جنایی در
جرايم مشهود اقدام کنند و شهروندان را در
این موارد در غی��اب پلیس به عنوان ضابط
دادگستری به رسمیت شناختهاند.
مکانیس��م دوم تأثی��ر نه��ی از منک��ر،
س��ختتر کردن ش��رایط ارت��کاب جرم و
هنجارشکنی است .دش��وار کردن ارتکاب
جرم یکی از مکانیسمهای اصلی پیشگیری
وضعی از جرم اس��ت .مطالع��ات گوناگون
جرمشناختی حکایت از آن دارد که هر چه
زحمت ارتکاب جرمی بیشتر باشد ،گرایش
به س��مت ارتکاب آن کمتر خواهد بود .نهی
از منکر با ناامن کردن بستر اجتماعی برای
ارتکاب ج��رم ،عملیات اجرایی جرم را برای
بزهکاران دشوارتر میکند.
برجس��تهتر ک��ردن خطر دس��تگیری و
افزایش هزینه ارت��کاب جرم برای بزهکاران
تأثیر دیگر نهیاز منکر اس��ت .مطابق نظریه
«انتخاب عقالنی» بزهکاران پيش از ارتکاب
اعمال مجرمانه سود و زیان ،هزینههای ناشی
از ج��رم را در نظ��ر گرفته و تنه��ا در صورت
س��نگینتر بودن کفه مناف��ع و پایین بودن
خطر دستگیری اقدام به جرم میکنند.
ادامه در صفحه 12

جشن بيداري

دلهاي مهربان

شماره شوک 814

پليس پرده از جزئيات اين جنايت برداشت

تيراندازيمرگبارافيونيها
درقلبپايتخت
14

تحليل شوك
مکانیسمهایتأثیرنهیازمنکر

افراد خيرخواه و نوعدوست را
معرفيكنيد

شليكمرگبه
«هستيكوچولو»
در يك رسم اشتباه

قرار بود اين دختر سحرگاه ديروز به دار آويخته شود

توقف  10روزه
در اعدام «ريحانه»

گروه ش�وك« :ريحانه» كه يكي از جنجاليترين مجرمان بند زنان
اس�ت در يك قدمي چوبهدار با مهل�ت  10روزهاي با روزنه تازهاي براي
نجات روبهرو شد.
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گروه ش�وك :دختر  11س�اله در گورس�تان شهر
مسجد سليمان قرباني شليكهاي مرگبار يك رسم
اشتباه شد.
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گروه زندگي :انتش�ار خبر «صداي پاي خوشبختي در
خانه پارچهاي» كه در آن ي�ك زوج بيخانمان با حمايت
يك فرد خير مشكالت پيش روي زندگيشان را پشتسر
گذاش�ته و اميد تازهاي يافته بودند بازتاب گس�تردهاي
را دربرداش�ت .يك زن ميانس�ال در تماس خود با گروه
زندگي گفت :خوش�حالم كه با وجود اين همه ش�لوغي و
گرفتاريهايي كه در زندگي مدرن با آن مواجه هس�تيم
هنوز مفاهيم عميق انساني را از ياد نبردهايم و از كنار هم
بيتفاوت عبور نميكنيم.
12

رئيس كل دادگستري استان تهران:

برخوردقاطعقضايي
بامفاسداجتماعي

اقدام قانوني و قاطع دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اخالقي
و اجتماعي ضروري اس��ت .بهگزارش روابطعموم��ي و ارتباطات،
غالمحسين اسماعيلي رئيسكل دادگستري استان تهران و هيأت
همراهبهطورسرزدهازمجتمعقضاييارشادبازديدکردندوازنزديك
با همكاران قضاي��ي و اداري به گفتوگو پرداختند .براس��اس اين
گزارش،قضاتاينمجموعهقضاييدريكنشستصميميمسائل
و مش��كالت خود را مطرح كردند ،س��پس رئيس كل دادگستري
استان تهران اظهار داشت :وجود ناهنجاريهاي اخالقي در جامعه
عل��ل مختلفي دارد كه باي��د مورد توجه ق��رار گرفته و بخشهاي
مختلف فرهنگي و اجتماع��ي در زمينه مقابله باتهاجم فرهنگي و
پيشگيري از آس��يبهاي اجتماعي و اخالقي ،رسالت و مأموريت
خود را انجام دهند ،ولي نهايت��اً مواردي كه منجر به ارتكاب اعمال
مجرمانهميشود،دستگاهقضاييبهموجبقانونبامفاسداخالقيو
اجتماعي با قاطعيت برخورد خواهد كرد .وي در ادامه سخنان خود
افزود :مبارزه با مفاس��د در جامعه خواس��ت مسئوالن دلسوز نظام،
مردم متدين و بويژه خانوادههاي معظم شهدا است ،لذا دادگستري
استانتهرانبااستفادهازكليهظرفيتهايقانونيخودالبتهبارعايت
حيثيت و حقوق شهروندي افراد جامعه در اين مبارزه قاطعانه عمل
خواهدك��رد .وي تأكيد كرد« :بايد توجه داش��ت كه رس��يدگي به
پروندههاي مفاسد اخالقي ظرافتهاي قانوني خاص خود را ايجاب
ميكند ».اس��ماعيلي در ادامه به همكاران قضايي و اداري مجتمع
قضايي ارش��اد توصيه كرد« :با توجه به ن��وع پروندهها در اين واحد
قضاييضرورتداردهمكاران درجهتتقويتبنيهمعنويخويش
و ديگر پرسنل شاغل در اين مجموعه ،اهتمام ورزيده و از ارشادات،
مواعظوتذكراتاخالقيعلماياخالقبهرهمندباشند».

كودك  3ساله با  69كيلوگرم وزن

گروه ش�وك :عكاس حيات وحش
تصوي��ري زيبا از موشه��اي بيالنهاي
گرفته در كنار يكديگر به شاخه كوچكي
آويزان شدهاند.
چهره موشها همچون كودكاني به
نظر ميرس��د كه از باليی که برسرشان
آمده بسيار درمانده شدهاند.
اينگونه از موشها كه به موشهاي
زمس��تانخواب ش��هرت دارند هنگام
تخريب النهشان آس��يبي نديدهاند .نام
علمي آنها  Dormiceاست و عمدتاً در اروپا و آسيا زندگي ميكنند.
موشهاي بامزه داستان ما به شاخه گلي تكيه كرده و درحالي كه دمهايشان را جمع
كردهاند به دوربين عكاس انگليسي زل زدهاند .دستهاي كوچكشان بخوبي تعادلشان
را حفظ كرده است.

شكار خرس غولپيكر با يك تير و كمان ساده

گروه ش�وك :مرد امريكايي كه با يك تير و كمان س��اده به جنگ خرس س��ياه
رفته بود با خوششانسي حريفش را شكست داد و كنار جسد خرس جشن پيروزي
گرفت.
اين ش��كارچي جوان كه ساعتها براي ش��كار اين خرس كمين كرده بود ابتدا با
تيري حيوان را مجروح كرد اما تير آنقدر قوي نبود كه خرس را از پا درآورد ،بنابراين
حيوان بيچاره در حالي كه بش��دت خونريزي ميك��رد راه زيادي را طي كرد و چند
كيلومتر دورتر به زمين افتاد .شكارچي كه صبوري زيادي براي اين شكار كرده بود
چهار س��اعت دنبال خرس رفت و وقتي حيوان روي زمين افتاد با تصور اينكه مرده
اس��ت به حيوان نزديك شد اما خرس زخمي كه حس��ابي درد ميكشيد با نزديك
ش��دن مرد با اندك توانش از جا برخاست و به سمت شكارچي حمله كرد .در حالي
ك��ه حيوان انتقامجويانه بازوي ش��كارچي را به دندان گرفته ب��ود مرد با تمام توان
چاقوي بزرگي را به بدن خرس فرو ميكرد .اين مقاومت دو دقيقه طول كش��يد و در
نهايت خرس با  20ضربه چاقو از پا درآمد .شكارچي پيروز كه شادمان از شكار 238
كيلويياش بود در حالي كه خونريزي ميكرد شكارچيان ديگر را به كمك خواست
و الشه خرس را به بيرون از جنگل منتقل كرد .اين مرد پس از اين پيروزي با آويزان
كردن الشه خرس جشن پيروزي گرفت.

پدريفانوس
7زندگيرا
روشناييبخشيد
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ادعاي
ديوانگي
مرد
همسركش
در صحن
دادگاه
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گروه شوك :مرد جواني
كه همسرش را كشته
در جلسه دادگاه جنايي
ادعاي ديوانگي كرد .هشتم
شهريورماه سال  91مأموران
پليس ورامين در جريان
كشته شدن زن جواني به
نام «مريم» در خانهاش قرار
گرفتند.

نجات بچه فيل از مرگ

گروه شوك :كودك سه ساله برزيلي
با  69كيلوگرم وزن قادر به ايستادن روي
پاهايش نيست .اين پسر خردسال كه در
رسانهها تنها با نام «ميسيل» معرفي شده
است از بدو تولد مانند يك كودك طبيعي
 2/9كيلوگرم وزن داش��ت اما با گذش��ت
ه��ر م��اه  3كيلوگرم بر وزنش افزوده ش��د و با گرس��نگي پياپي و خوردن
غ��ذاي بي��ش از حد در طول روز كمكم به وزني رس��يد ك��ه توان حركت
را از او گرف��ت .پ��در و مادر اين كودك كه از گرس��نگي دائمي پسرش��ان
ناراحت بودند او را پيش پزشكان مختلفي بردند و در نهايت آزمايشهاي
مختلف نشان داد كه ميسيل عالوه بر كمكاري تيروئيد مبتال به نارسايي
ژنتيك است كه باعث افزايش دفعات خوردن او ميشود .اين نارسايي در
بزرگس��االن افزايش وزن بيشتري را ميآورد و دست آخر مبتاليان دچار
مشكالت قلبي ،حركتي و ديابت نوع دو ميشوند .هنوز راهي براي درمان اين كودك پيدا
نش��ده اما پزشكان با تحت نظر گرفتن او سعي دارند با دارو و رژيم غذايي وزن او را كاهش
دهن��د و وضعيت تيروئيدش را به حالت طبيعي بازگردانند .به گفته پزش��كان تداوم اين
بيماري باعث اختالالت رفتاري در كودكان نيز ميشود.

موشهاي خانه به دوش

با اهداي اعضای يك مرد
45ساله صورت گرفت

كدوي غول پيكر
گروهشوك :برادران
دو قل��وي انگليس��ي با
پ��رورش ك��دوي 725
كيلوگرم��ي ،ركورددار
حرفه كشت شدند.
«اس��تـــــوارت»
و «لن پت��ون» برادران
دو قلوي  53س��اله اهل
«همپش��اير» انگلستان
س��ال گذش��ته ني��ز با
برداش��ت كدوي  689كيلوگرمي ،نام خود را در عرصه ركوردداران كش��اورزي ثبت
ك��رده بودند .رؤياي برادران «پت��ون» پرورش كدوي  921كيلوگرمي اس��ت .آنها
گفتهاند هفت ماه طول كش��يده تا كدوهاي پرورشيافتهش��ان  80تا  160برابر وزن
معمولي رشد كنند.
شكارچي امريكايي با تير و كمان

خرس سياه غولپيكري را شكار كرد

جسد خرس سياه پس از انتقال از جنگل
از درختي آويزان شد

گروه شوك :جنگلبانان
آفريقايي در حركتي عجيب
يك بچه فيل را كه در حال
غرق شدن در رودخانه بود،
نجات دادند.
هنگامي كه فيل نر همراه
جفت خود و يك بچه فيل در
حال عبور از رودخانه بودند،
ناگهان بچه فيل به علت
گل والي در جريان آب اسير
شد و خطر مرگ تهديدش
كرد اما به علت گل و الي
موجود جنگلبانان متوجه اين
حادثه شدند و با تالش بسيار
و روبهرو شدن با خطراتي
بچه فيل را نجات دادند.
«كورني كوئنزي» عكاس
 39ساله كه شاهد اين صحنه
بود ،ميگويد :نزديك شدن
به بچه فيل كاري سخت و
خطرناك بود ،فيل نر بسيار
عصباني بود و نزديك شدن
به بچهاش را پرخطر ميكرد
چون امكان داشت با پاهاي
قوياش جنگلبانان را بكشد،
اما آنها جسورانه به بچه فيل
نزديك شدند و درحالي
كه فيل نر و ماده در حال
تماشاي آنها بودند بچه فيل
را هل دادند و از آب خارجش
كردند.فيل نر و ماده بسيار
مضطرب به نظر ميرسيدند
اما اين حادثه پايان خوشي
داشت.

جنگلبانان جسورانه
به بچه فيل نزديك شدند
و درحالي كه فيل نر و
ماده در حال تماشاي
آنها بودند بچه فيل را
نجات دادند

