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آخرين تصوير شگرف
از سحابي جبار

گ�روه ش�وك :رصدخان�ه ناس�ا
تصويري رنگين و شگرف از سحابي
جبار را منتشر كرد.
اين سحابي كه به  M42شهرت دارد
داراي چند طيف رنگي بوده و شبيه گربه
است .اين سحابي که خیلی جذاب است
در صورت فلك��ي جبار قرار داش��ته و با
چشم غيرمسلح نيز ديده ميشود .چهار
رنگ موجود در اين سحابي با نور مادون
قرمز ديده ميشود.
به عقي��ده دانش��مندان ،گاز و گرد و
غبار ف��راوان به همراه س��تارگان جوان
و م��اده تاري��ك در مركز س��حابي ديده
ميشود.رنگ س��بز بيش از ديگر رنگها
در اين س��حابي ديده ميش��ودM42 .
خوشه س��تارهاي ذوزنقهاي شكل داشته
است.
بخش فوقاني سحابي شبيه سر اسب
است .اين س��حابي درون خود ستارگان
جواني را داش��ته اس��ت .محققان عقيده
دارند رنگ طيف س��بزرنگ س��حابي به
دليل انتقال الكتروني كم در يونيزه شدن
اكسيژن در فضاي كيهاني است.
اي��ن س��حابي در تقوي��م ماياها نيز
ش��ناخته ش��ده اس��ت و به عن��وان يك
اس��طورهاي تاريخي محسوب ميشود.
«نيكالس كلود» نخستين ستارهشناسي
بود كه اين س��حابي را كش��ف كرد.آنچه
توجه دانش��مندان را به خود جلب كرده
وج��ود اكس��يژن و بخ��ار آب در فضاي
كيهاني-كهكشاني است.

تحليل شوك
پیامدهای
پرونده دار شدن افراد
مصطفی آب روشن جرمشناس و
عضو انجمن جامعهشناسی ایران

یک��ی از پدیدههای��ی ک��ه وضعیت
آنومیکی(پرتن��ش) را در جامع��ه ما به
وج��ود آورده ،فق��دان مهارتهای مؤثر
کالم��ی و ارتباط��ی در اکثریت اعضای
جامعه اس��ت ک��ه پیامد ناخواس��ته آن
افزایش روز افزون تنشهای بین فردی
و گروهی است که شرایط مسألهواری را
در جامعه ایجاد کرده اس��ت .به عبارتی
افزای��ش غیرمتعارف پروندهه��ا در قوه
قضایی��ه یک��ی از عوامل��ی اس��ت که به
معض�لات اجتماع��ی در جامع��ه دامن
میزند.
پروندهدار شدن افراد معضالت فردی
و اجتماع��ی فراوانی را ب��ا خود به همراه
داردکه ضعف اقتدار خانواده و نظام ریش
س��فیدی در جامعه از آن جمله است به
عبارتی ب��زرگان خانواده مش��روعیت و
پایگاه اجتماعیشان را در روند مدرنیته
و گس��ترش خانوادهه��ای هس��تهای
از دس��ت دادهاند .براس��اس ای��ن مبنا،
اشخاص هنگام رویارویی با کوچکترین
مشکل ایجاد ش��ده به دادگاهها مراجعه
میکنند که این الگوی رفتاری شتابزده،
نه تنها نظام عدالت کیفری را با مش��کل
عدیدهای مواجه کرده بلکه این واقعیت
تلخ ،معض�لات اجتماع��ی مضاعفی را
ب��ر جامعه تحمی��ل کرده اس��ت.با این
رون��د رو به رش��د پروندهها و تش��کیل
دعواهای کیف��ری در مییابیم که یکی
از طرفی��ن درگیر ،پروندهدار ش��ده یا به
طور ناخواستهای حیثیت اجتماعیاش
خدشهدار میش��ود .این خشونت ورزی
مدرن ،زندگی در کالنشهرها را با مشکل
جدی مواجه کرده و مولد نابسامانیهای
عدی��ده در جامعه خواهد ب��ود که از دو
منظر روانش��ناختی و جامعه ش��ناختی
قابلی��ت واکاوی دارد .پروندهدار ش��دن
افراد نه تنها عزت نفسش��ان را تضعیف
میکند بلکه عوارض فراوان درگیریهای
ذهنی ،زندگی اجتماعی و خانوادگیاش
را تحت تأثیر قرار میدهد.
مراجع��ات مک��رر ب��ه کالنت��ری و
دادگاهها ی��ا پروندهدار ش��دن افراد که
در اکث��ر مواقع ب��ه دالی��ل بیاهمیتی
تش��کیل میش��ود ،ی��أس و ناامیدی را
در بین خانواده و جامعه تس��ری داده و
این حس انتقامجویی و پرخاش��گری،
اضط��راب و خش��ونتورزی را در بین
افراد جامعه نهادین��ه میکند .از منظر
اجتماع��ی پرون��دهدار ش��دن جوانان،
نوعی مجازاتهای تبع��ی و اجتماعی
دیگری را به ش��خص تحمیل میکند
که بیگمان سرنوشت آنان را در آینده
تحت الش��عاع خود قرارمیدهد.
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سوداگران هفتچنار هنگام فروش ترياك با تيراندازي هوايي پليس زمينگير شدند .دو پسر شرور كه از عامالن توزيع مواد مخدر در محله
هفت چنار بودند ،هنگام پخش مواد با خودروي ماكس��يما ،از س��وي پليس دس��تگير شدند .س��اعت  5عصر  15فروردين ماه مأموران گشت
كالنتري  ۱۱۱هفتچنار در خيابان خوشقدم به يك ماكسيما با دو سرنشين كه در حال فروش مواد مخدر بودند برخوردند كه افيونيها پس
از مشاهده مأموران به هشدار ايست پليس توجهي نكرده و باخودرو متواري ميشوند.
پس از پشتسر گذاشتن مسافتي مأموران براي متوقف كردن خودرو اقدام به تيراندازي هوايي كرده كه خودرو متوقف شد و راننده به نام
منصور  ۳۵ساله و سرنشين به نام سهراب  ۲۲ساله دستگير شدند .در بازرسي از خودرو مقدار ۹۰۹گرم مواد مخدر از نوع حشيش و ۱۶۴گرم
ترياك و ۳۹گرم مواد مخدر از نوع گراس همراه يك ميليون و  118هزار تومان پول كشف ميشود و متهمان براي تحقيقات بيشتر به كالنتري
و خودرو نيز به پاركينگ منتقل ش��د .س��رهنگ «اكبر مرادي» رئيس كالنتري  ۱۱۱هفت چنار درباره اين خبر گفت :در اين رابطه پروندهاي
تشكيل شد و متهمان همراه پرونده براي تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پايگاه هشتم پليس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفتند.

تانگيزبهخزانهبزرگجواهراتلندن
دستبردحير 

گروه شوك ـ  زهره صفاري  :سارقان حرفهاي
انگلي�س در فرص�ت تعطيالت چه�ار روزه عيد
پاك و در جريان يك س�رقت عجيب و كمسابقه،
صن�دوق امانات «هات�ون گاردن» لندن را غارت
كردن�د و ميليونها پوند جواهرات ذخيره ش�ده
جواهرفروش�ان و م�ردان ثروتمن�د لن�دن را به
سرقت بردند.
اين سرقت بزرگ سهش��نبه صبح ( 18فروردين) با
آغاز روز كاري به اس��كاتلنديارد گزارش شد و از همان
دقاي��ق اوليه تيمه��اي تفحص و تحقي��ق مالباختگان
ثروتمند را به محل كشاندند.
نقشه زيركانه براي سرقت
به گزارش پليس لندن ،بررس��يهاي اوليه نش��ان
ميدهد س��ارقان با نقش��هاي برنامهريزي شده پس از
پايان آخرين روز كاري قبل از تعطيالت و خالي ش��دن
س��اختمان خزانه طال و جواهرات ،از طريق پشتبام و
تونل آسانسور وارد س��اختمان شدهاند و با قطع كردن
زن��گ خط��ر و از كار انداختن دوربينهاي مداربس��ته
س��اختمان با طناب از ميله عمودي آسانسور خود را به
زيرزمين و سپس خزانه طال و جواهرات اين ساختمان
رساندهاند.شواهد نشان ميدهد اين گروه تبهكار براي
باز كردن در فوالدي خزانه و شكس��تن در صندوقهاي
جواهرات از ابزار سنگيني استفاده كردهاند كه چگونگي
ورود اين وسيله به ساختمان ابهام بزرگتري را پيشروي
پليس و كارآگاهان قرار داده است.
اين س��رقت بزرگ ظاهرا ً از پنجش��نبه ش��ب (13
فروردي��ن) آغ��از ش��ده و در فواصل مختلف ت��ا پايان
تعطيالت ادامه داشته است.در اين غارت ميليوني 300
صن��دوق از  600جعبه امنيتي داخل خزانه باز ش��ده و
جواهرات موجود در آنها را به سرقت بردهاند.
جزئيات اشياي سرقتي
براس��اس بررس��يها ،خزانه «هاتون گاردن» مورد
اعتماد بس��ياري از جواهرفروش��ان انگليسي بوده كه
گرانبهاترين جواهرات خ��ود را در اين خزانه نگهداري
ميكردند .ع�لاوه بر آنه��ا افراد متمول لن��دن هم هر
س��اله مخصوصاً در تعطيالت طوالني مانند عيد پاك،
جواه��رات خود بوي��ژه الماسهاي گرانقيمتش��ان را

در اين خزانه فوالدي ،جواهرات گرانبهاي جواهرفروشان و ثروتمندان نگهداري ميشد

دزدان در عمليات ماهرانهاي براي ورود به خزانه جواهرات ،زنگ خطر و دوربينهاي مداربسته را از كار انداخته بودند

آنها با از كار
انداختن زنگ
خطر در اصلي
خزانه از در
ورودي آهني
 42سانتيمتري
عبور كردند
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1
تصويري كامل از
چگونگي ورود
سارقان به
خزانه صندوق

سارقان حرفهاي در تعطيالت چهار روزه عيد پاك
بدون هيچ مزاحمي  300صندوق از  600جعبه امنيتي
را غارت كردند
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2
سارقان با تجهيزات
ميلههاي سنگين
ورودي را بريدهاند

ب��ه «هاتون گاردن» ميس��پردند و با آرام��ش خاطر به تعطيالت
ميرفتند.به گزارش پليس ،باارزشترين جواهر به سرقت رفته در
اين غارت چهار روزه يك الماس آبي  500هزار پوندي بود كه هنوز
گزارشي درباره آن فاش نشده است.
س��خنگوي پليس اسكاتلنديارد مدعي اس��ت با توجه به اينكه
مش��تريان اين صندوق امانات هرگز محتويات جعبههاي امنيتي
خود را فاش نكردهاند و نميكنند ،بعيد به نظر ميرسد كه در آينده
بتوان ميزان دقيق اين سرقت را تخمين زد.
كارآگاهان اسكاتلنديارد احتمال همدستي فردي از كاركنان
داخل��ي «هاتون گاردن» ب��ا دزدان را در اين س��رقت بزرگ بعيد
نميدانند.به گفته كارآگاهان ،سارقان در اين غارت صدها ميليوني
جواهرات با برنامه خاصي عمل كردهاند و با دسترس��ي به ساختار
زن��گ خطر و دوربينهاي مداربس��ته س��اختمان ،آنه��ا را از كار
انداختهاند و با خيال راحت به كار سرقت پرداختهاند.
به گفته نگهبان س��اختمان ،زنگ خط��ر خزانه جواهرات تنها
يك بار روز جمع��ه ( 14فروردين) به صدا درآم��ده كه با توجه به
كوتاه بودن طنين زنگ و نبود مورد مشكوكي در تصاوير دوربينها
مورد توجه هيچكس قرار نگرفته است.بس��ياري بر اين باورند كه
اي��ن هماهنگي دزدان و آگاهي از تمامي اص��ول امنيتي ميتواند
نشاندهنده وجود همدستي در داخل ساختمان با آنها باشد.
سومين سرقت هاتون گاردن در  40سال گذشته
خزانه «هاتون گاردن» در سالهاي  1975و  2003ميالدي دو
بار هدف سرقت قرار گرفته است كه در سرقت اول گروه خالفكاري
با تهديد كاركنان  1/5ميليون پوند جواهرات و اش��ياي قيمتي را
در س��رقتي مسلحانه با خود بردند و در حمله دوم نيز مردي مسلح
به عنوان مش��تري اين صندوق امانات  1/5ميليون پوند جواهر را
به سرقت برده است.
سرقت از صندوقهاي امانات براي نخستين بار در سال 1971
مي�لادي در بانك ليدز انگليس اتفاق افتاد كه س��ارقان آن هرگز
پيدا نش��دند .اين اتفاق سوژه فيلمي در س��ال  2008ميالدي (7
سال پيش) شد كه در آن «جيس��ون استاتهام» ستاره هاليوودي
در نقش سردسته دزدان ظاهر شد ،دزدان با روشي خاص و ديدني
صن��دوق امانات بانكي در خيابان «بيك��ر» انگليس را غارت كرده
بودند.
تحقيقات پليس اس��كاتلنديارد براي يافتن س��رنخ كوچكي از
سرقت اخير خزانه جواهرات هاتون گاردن لندن بيوقفه ادامه دارد
اما انتشار اطالعات تكميلي به بعد از تحقيقات موكول شده است.

شيطنتهاي قوي ملكه انگليس

مرگ و زندگي در يك قاب!

گروه ش�وك :قوهاي انگليس�ي كه متعلق به ملكه انگلس�تان
هس�تند كمي بازيگوش به نظر ميرس�ند و گاهي گردشگران را
با حركات خود شگفتزده ميكنند.
تصاوير منتشر شده يكي از اين قوها نشان ميدهد اين قو چطور به
قايق گردش��گران در رودخانه كمبريج نزديك ميشود و با منقار خود
به وس��ايل آنها نوك ميزند .نام اين قو  Asbabyو نوه قوي بداخالق
 Asboاست كه به خاطر رفتار خشناش شهرت داشته است.
 Asboپدربزرگ عصباني اين قو هم درگذش��ته بارها به پاروزنان و
گردشگران رودخانه حمله كرده بود و اكنون  Asbabyتا حدودي جاي
پدربزرگ بدخلق خود را گرفته و براي فضولي س��راغ گردش��گران ميرود.
«هري كروس��ل»  65س��اله از س��اكنان منطقه ميگوي��د Asbaby :از پدر و
پدربزرگ خود شيطانتر و كنجكاوتر است.
گروه شوك :عكاس امريكايي با به تصوير كشيدن صحنه شكار آهو ،نگاه مرگ و زندگي را در قاب آورده
اس��ت .نگاه معصومانه آهوي مرده ،در حالي كه به دوربين خيره ش��ده و نگاه مغرور و بدون احس��اس پلنگ
گرس��نه به زمين تأثير خاصي روي بيننده ميگذارد«.جفري س��ينك» با كمين در جنگلهاي «ماس��ايي
مارا»ي كنيا اين تصوير را گرفته است.

حشره ناشناس
گروه ش�وك :حش��رات در
گونهه��ا و اندازهه��اي مختل��ف
داراي اق��وام زي��ادي در طبيعت
هستند«.ميش��ل اس��توارت»
عكاس حشرات ميگويد :برخي
حشرات بسيار زيبا و در عين حال
غريب هس��تند ،آنها ب��ه صورت
حش��راتي ناش��ناخته همچ��ون
بيگانگان در محيطهاي انس��اني
ديده ميشوند.
هنگام عكاس��ي به يكي از اين
حش��رات برخورد كردم ،ش��كل
پاهاي عقبي حشره به صورت باله
بود و هنگامي كه حش��ره را كف
دست خود قرار دادم شگفتزده
ش��دم .طيف رنگي ب��دن جانور
بسيار ديدني بود .رنگهاي زرد،
س��ياه ،قرمز و نارنج��ي در جاي
جاي بدن حش��ره ديده ميشد.
هيچ آش��نايي با گونه اين حشره
زيبا نداش��تم ام��ا بالفاصله از آن
عكس گرفتم.

هورا براي پنگوئن خوشحال!

آغوش مهربان براي توله شير

گروه شو
ك :پنگوئن خوشحال با ديدن موج
س��نگين
آب،
حس
ب
ازي
گر
فته
و روي آب س��ر
ميخورد«.او
ش��ا پداماتان» عكاس كانادايي اين
تصوير جالب را
در آبه��اي قطب جنوب گرفته
است.اين خبر
در حالي روي سايتها قرار گرفته
كه عكاس ب
راي
آن
نامي بهتر از ابراز احساس��ات
فرضي پنگ
وئن
با
ك
لمه
«هورا» پيدا نكرده است.

گروه ش�وك :مهرورزي يك ماده ش�ير به تولهاش از چش�مان تيزبين ع�كاس حياتوحش دور
نماند.
«جفري سينك» عكاس اس��تراليايي ميگويد :توله شير بامزه قصد داشت تا عشق و عالقه خود را به مادرش
نش��ان دهد و مادرش نيز از اين ابراز عالقه احس��اس رضايت ميكرد.او آنچنان دس��ت خود را باز كرده تا تولهاش
را در آغوش بگيرد كه نميتوان چنين لحظهاي را فراموش كرد.تولهش��ير بامزه نيز هر دو دس��ت را به دور گردن
مادرش حلقه كرده است ،او با وجود كوچكياش با همه قدرت مادرش را در آغوش گرفته و ديدن چنين لحظاتي
برايم بسيار لذتبخش بود.

