روز
وک
ش

هشدار درباره برخورد يك سيارك
غولآسا با زمين

دانشمندان ناسا
اين نظريه را رد كردند

گروه ش�وك :گروهي از نظريهپردازان
فضايي اعالم كردهاند ك��ه زمين بزودي در
برخورد يك سيارك غولآسا با خطر روبهرو
خواهد ش��د ،اما دانشمندان ناسا اين نظريه
را بياس��اس ميدانند .نظريهپردازان از اين
حادثه به عنوان روز پايان حيات يا آخر زمان
ياد كردهاند و مدعي هس��تند كه س��ياركي
ب��زرگ با  800كيلومتر قطر ب��زودي با كره
زمين برخورد خواهد كرد.
آنها براس��اس فرضيهه��اي خود مدعي
شدهاند اين سيارك با سرعت سرسامآوري
بين  22تا  28س��پتامبر آينده بر كره زمين
ف��رود خواهد آم��د .آنها عل��ت برخورد اين
س��يارك غولپيكر را تغييرات آب و هوايي
و شرايط نامساعد جوي عنوان كردهاند .اين
نظريه از سوي اقليتهاي كوچكي از كليسا
و گروهي از دانشمندان فضايي منتشر شده
است.
پس از انتش��ار اين خبر سخنگوي ناسا با
رد اين نظريه اع�لام كرد كه همواره تمامي
س��ياركها در نزديكي جو زمين به نابودي
ميرسند و قبل از رسيدن به زمين تبديل به
ذرات كوچك و بيضرر ميشوند .سخنگوي
ناس��ا تأكي��د كرد هيچ س��يارك يا س��تاره
دنبالهداري در حال حاضر در مسير برخورد
با زمين قرار ندارد و طي چند سال آينده نيز
چنين اتفاقي روي نخواهد داد.
دانش��مندان ناسا خاطرنش��ان كردهاند
ك��ه سالهاس��ت در حال انج��ام تحقيقات
گس��تردهاي در اي��ن ارتب��اط هس��تند تا
س��ياركهاي خطرناكي كه زمين را تهديد
ميكنند مورد شناس��ايي ق��رار دهند و آنها
را قبل از رس��يدن ب��ه زمين با اس��تفاده از
فناوريهاي جديد نابود كنند.
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شماره شوک 1004
بازپرس پرونده برای روشن شدن

نقشهسیاه

فعالیت های دیگر این جوان در سایت همسریابی دستور داد

با ازدواج خاکستری

گروه شوك :پسر کم سواد در سايتهاي همسريابي به اغفال دختران و زنان
سادهلوح ميپرداخت و به كالهبرداريهاي ميليوني دست ميزد.اين تبهكار 24
س��اله با نام بهروز از یکی از شهرس��تان های ش��مال غرب به تهران سفر كرد و با
س��اختن چند پروفايل جعلي با نامهاي مستعار و عكسهاي فتوشاپي در سايت
همسريابي طعمههاي خود را ش��كار ميكرد.به گزارش اين پرونده ،بهروز كه در
گذشته به خاطر سرقت خرد به زندان افتاده بود با اين روش با زنان و دختراني از
مشهد ،زاهدان و تهران آشنا شده بود و در مدت چند ماهه دوستياش اعتماد آنها
را جلب كرده و به بهانههاي راهانداختن ش��غل تازه ،فراهم كردن مقدمات ازدواج
و حتي سفر به شهرهاي آنان براي خواستگاري بيش از  110ميليون تومان ،تنها
از چهار زن كالهبرداري كرده بود.
ق�راردرف�رودگاه
بهروز كه در تهران زندگي ميكند در شهرها و مكانهاي مختلف با زنان جوان
مالقات ميك��رد.وي يكي از آنها را هر از گاهي در ف��رودگاه مهرآباد ميديد .اين
دختر كه  12سالي بزرگتر از بهروز بود در مدت چهار ماه آشنايياش با اين جوان
شياد با عالقهمند شدن به او نه تنها طالهايش كه بيش از  80ميليون تومان براي
او وام گرفته و پول دس��تي به وي داده بود .اين زن س��ادهلوح در زمان كوتاهي به
قدري به بهروز اطمينان داشت كه هيچ رسيدي نيز از او براي ضمانت نگرفته بود
و تنها اميدش اين بود كه وضعيت زندگي اين پس��ر تغيير كرده و با او ازدواج كند.
اين كالهبرداريها ادامه داش��ت تا اينكه زن س��ادهلوح به شرايط ظنين شد و از
بهروز خواست پولش را پس بدهد اما مرد شياد هر بار با ترفندي از پرداخت سر باز
زد و زن فريبخورده متوجه شد در دام يك كالهبردار گرفتار شده است.

شوک مجازی
لهكرها
ايمي 
بهكاربراناينترنتي

هكره��ا با ارس��ال ايميله��اي انبوه به
كالهب��رداري از كاربران اينترنتي دس��ت
ميزنند .س��رگرد «جواد شعبانپور» رئيس
پليس فتاي اس��تان زنجان گفت :با توجه به
وجود زمين��ه جعل وكالهبرداري در فضاي
مجازي و در شگردي جديد ،هكرها با هدف
كالهبرداري ،ايميلهايي را به صورت انبوه
به كاربران ارسال كرده و كاربران بدون چك
ك��ردن مبدأ ايميل ،آن را ب��از و مورد نفوذ و
حمله كالهبرداران و هكرها قرار ميگيرند.
وي با اش��اره به اين شيوه از كالهبرداري
در فضاي مجازي به همه كاربران اينترنتي
توصيه كرد كه هيچ��گاه اطالعات كاربري
خ��ود را از طريق يك درخواس��ت يا فرمي
ك��ه از طريق ايميل درياف��ت كردهاند ،وارد
نكنند و در همه كارهايش��ان در نظر بگيرند
كه ش��ايد يك هكر در كمين است و مسائل
ايمني را رعايت كنند.

باجگيري از يك زن با فيلم سياه

يك مرد كه با تهيه فيلمي از زن آش��نا به
باجگيري از وي دست ميزد ،به دام افتاد.
سرهنگ «فرامرز شاكري» رئيس پليس
فتاي اس��تان كردس��تان گفت :يك مرد كه
ب��ا تهيه فيلم از زني ج��وان ،اقدام به تهديد
و اخ��اذي از او ك��رده بود توس��ط مأموران
دس��تگير ش��د .وي افزود :اين مرد كه با زن
جوان دوس��ت بوده از طري��ق وب كم اقدام
ب��ه تهيه فيلم و عكس از او كرده و با ارس��ال
فيلم تهيه شده از وي ،به تهديد پرداخته كه
چنانچه به حساب بانكياش پول واريز نكند،
تصاوي��ر و فيلمهاي��ش را در فضاي مجازي
منتش��رخواهد كرد .وي ادام��ه داد :با توجه
به حساسيت موضوع دس��تگيري متهم در
دس��تور كار پليس فتا قرار گرفت و اين مرد
كه س��اكن يكي از اس��تانهاي شمال غرب
كشور اس��ت در اقدامي غافلگيرانه دستگير
شد و جرم خود را به گردن گرفت.

كينهجويياينترنتي
با ناكامي در ازدواج

پس��ري جوان كه به خاطر ناكامي در امر
ازدواج ،قصد ريختن آبروي دختر همسايه را
داشت ،دستگير شد .سرهنگ «سيدموسي
حس��يني» رئيس پليس فتاي استان فارس
گفت:دخترجواننزدپليس فتاادعاكرد مدتي
پيشهنگاميكهدرشبكهاجتماعيفيسبوك
درحالگذربودهاس��تصفحهايبامشخصات
خ��ودش نظرش را جل��ب كرد كه متأس��فانه
عكسهاي شخصي با متنهاي غير اخالقي و
خ�لاف عفت عمومي در اين صفحه نوش��ته
ش��ده بود .اين مقام پليسي گفت :با تشكيل
پرون��ده مأم��وران پلی��س اقدام��ات فني و
تخصصي خود را براي شناس��ايي س��ازنده
اين صفح��ه آغاز كردند ك��ه در ادامه ردپاي
خواس��تگار قديم دختر جوان مشاهده شد.
وي افزود :اين پس��ر ابت��دا ادعاي بيگناهي
كرد اما در ادامه ب��ا ديدن داليل ديجيتال به
جرم خود اعتراف كرد .س��رهنگ حس��يني
تصريح كرد :پسر همسايه كه خود را دلباخته
دختر جوان معرفي كرده ب��ود ،پذيرفت كه
تاب شكست را نداشته و نميخواسته دختر
همسايه با مرد ديگري ازدواج كند.

ش�كايتن�زدپلي�سف�رودگاه
زن جوان كه هميش��ه مرد مورد عالقهاش را در فرودگاه مهرآباد ميديد وقتي
پي برد همه روياهايش بر باد رفته است نزد پليس فرودگاه رفت و ادعا كرد مدتها
اس��ت از س��وي يك ش��ياد هدف قرار گرفته اس��ت .عجيب اينكه زن اغفال شده
ديگري نيز با همين روش مشابه نزد پليس فرودگاه فاش كرده بود در دام يك شياد
در س��ايت همسريابي افتاده است .مأموران پليس نيز وقتي داستانهاي مشابه دو
زن و قرارهاي بهروز در فرودگاه با آنان را شنيدند از زن جوان كه لپتاپ خود را به
بهروز امانت داده بود خواستند به بهانه بازگرداندن لپتاپ ،بهروز را با زباني نرم به
فرودگاه بكش��اند و همين ترفند پليس كافي بود تا عصر شنبه  16خرداد ماه سال
جاري ،بهروز پاي در كمينگاه مأموران بگذارد .بهروز بازداش��ت شد و همزمان در
حالي كه اين ش��ياد با داد و فرياد سعي داشت جوسازي كند ،يكي از زنان به خاطر
اينكه مدتها با روياي دستنيافتني ،فريبهاي خواستگار اينترنتياش را خورده
به گريه افتاد.مأموران در بررس��ي گوش��ي همراه بهروز با اطالعات و ش��مارههاي
س��ه زن ديگر روبهرو ش��دند كه با آنان تماس گرفته و ديدند همگيشان از طريق
س��ايت همسريابي با بهروز آش��نا ش��دهاند.اين دختران نيز براي طرح شكايت از
شهرهايش��ان به تهران س��فر كردند در حالي كه باور نداشتند مدتهاست در دام
چربزبانيهاي مرد جوان كه به هر كدام خود را با ش��غلهاي اس��م و رس��مداري
معرفي كرده بود ،افتادهاند.سرهنگ «ابراهيم حسينزاده» رئيس پليس فرودگاه
مهرآباد گفت« :اين جوان  24س��اله از بهمن ماه س��ال گذش��ته ب��ا زن جواني در
س��ايت همسريابي آشنا ش��ده و با وعده ازدواج يا مسائل ديگر از آنها جلب اعتماد
و ميليونه��ا تومان از آنها كالهبرداري كرده اس��ت».وي اف��زود« :بهروز در حال
حاضر به اتهام كالهبرداري و سوءاس��تفاده از اطالعات ش��خصي اف��راد و روابط
غيراخالقي در بازداش��ت اس��ت كه اتهامهاي اخالق��ي او در ارتباط با يكي از زنان
فريبخورده در دس��ت بررسي قرار دارد».سرهنگ حس��ينزاده ادامه داد« :ما با
هماهنگي مس��ئوالن قضايي با آموزش به يكي از طعمهها با بهروز قرار گذاش��تيم
و او را در فرودگاه دس��تگير كرديم .با توجه به شكل كالهبرداريهاي اين شياد ،به
نظر ميرس��د كه او طعمههاي ديگري نيز داشته باشد كه به همين خاطر بازپرس
پرونده خواس��تار انتش��ار عكس بهروز در روزنامهها شد تا زناني كه با همين روش
ب��ه دام افتادهاند ب��ا اطمينان از محرمانه بودن مشخصاتش��ان به پليس مراجعه
كنند».وي افزود« :تحقيقات نش��ان ميدهد بهروز از نظ��ر تحصيالت زير ديپلم
بوده و متأسفانه طعمههايش تحصيالت عاليه دانشگاهي داشته و داراي موقعيت
اجتماعي خوبي نيز هس��تند».رئيس پليس فرودگاه مهرآب��اد درباره اتهام رابطه
غيراخالقي اين پس��ر نيز گفت« :طبق گفتههاي يكي از زنان ،بهروز با استقرار در
يكي از مراکز اقامتی مش��هد با وي قرار گذاش��ته و او را به هتل ميكش��اند و با زور
و تهديد طعمهاش را هدف نيت ش��وم قرار داد كاركن��ان آن مرکز نيز با پي بردن
ب��ه اين قرار پنهاني ،بهروز را از آنجا اخراج كردند كه اين اتهام در دس��ت بررس��ي
است».سرهنگ حسينزاده ادامه داد« :زناني كه با اين روش در سايت همسريابي
فريب به��روز را خوردهاند ،ميتوانند به پليس اطالع��ات امنيت فرودگاه مهرآباد
مراجعه كرده يا با شمارههاي  61022699و  61022681تماس بگيرند.
مصاحبه با ش�كارچي س�ايت همس�ريابي
سعي داشت از دوربين عكاسي فاصله بگيرد یا به آن خيره نشود؛ خود را بيگناه
ميداند.
مثل اينكه ديپلم هم نداري؟
بله نتوانستم دیپلم بگیرم.
ادامه در صفحه 12

حمله با اسید به یک زن

گروه ش�وك :زن جوان كه هدف اسيدپاشي
يك آشنا قرار گرفته است به طرز معجزهآسايي
دچار سوختگي ضعيفي شد.
ميزان صدمه ت��ا اندازهاي كم بود ك��ه اين زن در
بيمارس��تان به صورت س��رپايي درمان شد ،با وجود
اين پلي��س پايتخت با جديت به پيگي��ري اين اقدام
هولن��اك پرداخت.س��اعت  17:30يكش��نبه ي��ك
اسيدپاش��ي در ح��وزه كالنتري  161اب��وذر به وقوع
پيوست كه خوش��بختانه آس��يب جدي نبوده و زن
جوان از بيمارستان مرخص شد.
مأموران وقتي وارد عمل ش��دند ،پي بردند قرباني
اسيدپاش��ي يك زن  37ساله اس��ت كه بالفاصله به
بيمارس��تان انتق��ال يافته و چون ميزان س��وختگي
درصد پاييني بود ،پ��س از درمانهاي اوليه مرخص
شده است.با طرح شكايت از سوي زن جوان و دستور
بازپرس دادسراي ناحيه  27تهران ،مأموران اداره 16
پليس آگاهي وارد عمل شدند و با تحقيق و بازجويي
از قربان��ي اسيدپاش��ي توانس��تند عامل اي��ن اقدام
هولناك را شناس��ايي كنند.بنابر اين گزارش ،انگيزه
در اين اسيدپاشي اختالفات خانوادگي بوده است كه
تحقيقات ادامه دارد.

حمله راهزنان
به مس�افران اتوبوس

دزدان مس�لح با حمله به اتوبوس مسافربري
در جن�وب سيس�تان و بلوچس�تان دارون�دار
مسافران را به سرقت بردند.اين سرقت ساعت 8
شب يكش�نبه رخ داد و اتوبوس مسافربری که از
زاهدان به سمت مناطق جنوبی استان سیستان
و بلوچس�تان در مسیر دو راهی خیرآباد – بمپور
ایرانشهر برای اقامه نماز در یکی از پارکینگهای
بین راه�ی توقف ک�رده بود هم�ان لحظه هدف
حمله  4مرد مسلح ناشناس قرار گرفت.
افراد مس�لح با تهدید به تیراندازی وس�ایل
شخصی مس�افران بخصوص گوش�یهای تلفن
همراه آنان را گرفته و از محل متواری شدند.
بنابر اين گزارش ،در این حادثه به هیچ یک از
مسافران آسیبی وارد نشد.

بازداشت مدير  ۲۳گروه

واتساپ والین
ش�خصي ك�ه ب�ه نش�ر اکاذي�ب و مس�ائل
غيراخالق�ي در گروههاي مجازي ش�بکههاي
اجتماعي دست ميزد به دام افتاد.
فرمانده انتظامي ش��اهرود گفت :ب��ا رصد پليس
فتاي ش��اهرود در گروههاي مجازي مش��خص ش��د
مردي با نام مس��تعار ادموند 23گ��روه ضد فرهنگي
در نرم افزار الي��ن و واتساپ راهاندازي کرده و در اين
گروهها با نشر اکاذيب و مسائل غيراخالقي ،اطالعات
شخصي اعضاي گروه را نيز کسب ميکند.
س��رهنگ غالمرضا کاظ��مزاده اف��زود :در ادامه
تحقيقات مش��خص ش��د  ،اين مرد ،جواني  ۲۷ساله
 ۳۰۰نفر را در  ۲۳گروه در الين و واتس اپ ساماندهي
کرده بود.
به گفته وي ،پليس فتا چند روز پيش اين جوان را
که اهل و ساکن شاهرود است در حوالي شهر بازداشت
و در خودروي وي تجهي��زات الکترونيکي و ارتباطي
حاوي اطالعات اعضاي گروه و ساير اطالعات مجرمانه
کشف کرد.
س��رهنگ کاظ��مزاده با بي��ان اينکه مج��رم در
اعترافاتش سوءاس��تفاده از اطالعات شخصي افراد را
هدف خود از تشکيل اين گروهها عنوان کرده  ،افزود:
متهم در ش��هرهاي تهران ،مشهد ،گلستان و سمنان
داراي سوابق متعدد کيفري است.
فرمان��ده پلي��س ش��اهرود توصيه ک��رد کاربران
در فضاي مج��ازي به افراد ناش��ناس اعتماد نکنند و
در صورت مش��اهده اقدامات مش��کوک و غيرقانوني،
موضوع را به مرکز  ۱۱۰اطالع دهند.

نبرد براي كسب قدرت
گروه شوك :شيرهاي نر جوان همواره براي كسب قدرت در جنگل با نرهاي مسن در نبردند«.مايكل هراب» عكاس حياتوحش
تصاويري ديدني از نبرد دو ش��ير نر در پارك جنگلي گاالگادي در بوتس��واناي آفريقا گرفته است.در اين صحنه نبرد هم شير جوان
براي كس��ب قدرت بيشتر و سرپرستي گله شيرها با ش��ير نر پا به سن گذاشته درگير شده و با پنجهها و دندانهاي تيز خود به جان
رقيب پير افتاده اس��ت .پس از نيم س��اعت نبرد در نهايت شير نر
جوان پيروز ميش��ود .شير س��الخورده در حالي كه زخمهايي بر
تن دارد در پناه يك درخت به ليس��يدن زخمهايش ميپردازد تا
درمان ش��ود.مايكل ميگويد به نظر ميرسد اين شير زخمهايي
نيز از فرو رفتن تيغهاي جوجه تيغي بر بدنش داش��ته كه آنها نيز
پس از شكس��ت در برابر جوجه تيغي باعث آزارش ش��ده است.
اين ش��ير زخمي و ناتوان بخوبي ميداند ديگر جايي در ميان گله
شيرها نخواهد داشت و از اين پس بايد رو به تنهايي بياورد.

تمساحي با سر يك گورخر در ميان آرواره

گروه ش�وك« :رناتا ايوالد» از درگيري يك كروكوديل با يك اس�ب آبي در آبهاي رودخانه پارك ملي گروگر در
آفريقاي جنوبي تصاويري ديدني منتش�ر كرده اس�ت .رناتا ميگويد كروكوديل گرسنه در حالي كه سر يك گورخر
م�رده را در ميان آروارههاي خود گرفته بود در حال ش�نا در رودخانه پارك بود كه به يك اس�ب آبي ماده و تولهاش
نزديك شد.اس�ب آبي ماده كه از حضور كروكوديل در كنار فرزندش خش�مگين و نگران به نظر ميرسيد با حملهاي
ناگهان�ي به جان كروكوديل افتاد.با اين وجود كروكوديل حاضر به رها كردن س�ر گورخر و ناهار خوش�مزهاش نبود.
كروكوديل كه از حمله اس�ب آبي غافلگير ش�ده بود پس از لحظهاي كوتاه از نبرد كناره گرفت.اس�بهاي آبي ماده
هنگام محافظت از فرزندش�ان بس�يار خشن ،خشمگين و خطرناك ميش�وند.در اين صحنه هم كروكوديل بشدت
تالش ميكرد تا طعمهاش را ازدست ندهد به همين خاطر با سرعت زيادي به زير آب فرو رفت و عقبنشيني كرد.

تحلیل شوک
امیر دبیری مهر در گفت وگو با شوک:

حوادثن�گاري ج�ذاب
پلي براي افزاي�ش هش�ياري جامع�ه

زهره صفاری :دکتر امیر دبیری مهر ،مدرس دانشگاه با سالها فعالیت رسانهای
به عنوان کارشناسی حوزه رسانههای مکتوب و تصویری شناخته میشود .دبیر علمی
کمیته اطالعرس��انی انجمن علوم سیاس��ی ایران ،مش��اور در حوزه امور بینالملل و
برونمرزی از جمله فعالیتهای او در سالهای اخیر است.
دیدگاه های او در وبسایت اندیشکده خرد منتشر میشود و صدها مقاله در حوزه
سیاس��ت ،فرهنگ و جامعه به زبان فارسی و انگلیسی دارد یکی از خوانندگان قدیمی
روزنامه ایران است  .دکتر دبیری مهر مشاور رئیس مرکز نظارت و ارزیابی صدا وسیما،
ساعاتی میهمان روزنامه ایران بود و درباره تفاوت نگرش رسانههای مکتوب و تصویری
به بحث و گفتوگو پرداخت.
دیدگاه رس�انههای مکتوب و تصویری در بخش حوادث چه تفاوتهایی
با یکدیگر دارند؟
در ای��ران س��ابقه توجه به اخب��ار و گزارشهای حوزه حوادث ک��ه عمدتاً با ارزش
خبری« برخورد» نسبت دارد در حوزه مکتوب بوده و هست یعنی رسانههای مکتوب
در این زمینه پیشگام هستند و مخاطبان پایدار ،ثابت و همیشگی دارند اما رسانههای
صوتی و تصویری بویژه رادیو و تلویزیون به دلیلی مش��خص در این حوزه چندان ورود
نمیکنند .هر چند به صورت بالقوه این جاذبه برای ورود رس��انهها بویژه تلویزیون در
این بخش وجود داشته اما عمومی یا دولتی بودن و به معنی عام حکومتی بودن رسانه
در حوزه تصویر در جمهوری اسالمی ایران مالحظاتی را به وجود میآورد که فعالیت
رسانههای تصویری را در بخش حوادث محدود میکند.
چه مالحظاتی؟
شاید مهمترین مالحظه این است که این جنس اخبار باعث برهم خوردن آرامش
روانی جامعه میش��ود یا آرامش مردم را س��لب میکند .این نگاه همواره در پس پرده
قرار داشته اما در عین حال جذابیت این بخش سبب شده است رادیو و تلویزیون البته
ن��ه به صورت تمام قد به این حوزه وارد ش��وند .برای مثال چند س��ال قبل مجموعه
«در ش��هر» به کارگردانی اصغر فرهادی با رویکرد اجتماعی و حادثهای روی آنتن
ش��بکه تهران رفت ،این مجموعه زمینهای شد تا چند سال بعد برنامهای با همین
نام در همین ش��بکه ساخته شود که بخشی از آن به موضوعات حوادثی و رخدادها
می پردازد .بررس��یها نش��ان داده این مجموعه که تیم بزرگی پشت آن است با اینکه
زمان کوتاهی برای ارائه برنامههایش دارد اما افراد زیادی را پای تلویزیون ميكشاند و
یکی از پربینندهترین برنامههای رادیو و تلویزیون بوده و هنوز هم است.
علتجذبمخاطبانبهاینگونهبرنامههابهخاطرچاشنيحوادثیآناست؟
دقیقاً .نیاز جامعه به این نوع اخبار آنها را به س��مت تلویزیون میکش��اند .در حال
حاضر در بخش نمایش��ی نیز مجموعههای خارجی با موضوع پلیسی ،حادثه محور و
کارآگاهی برای بینندگان جذابتر است .همین جذابیت در سالهای اخیر تلویزیون
ایران را نیز به س��مت ساخت اینگونه س��ریالها سوق داده است .در چند ماه گذشته
با مشارکت معاونت اجتماعی ناجا سریالهایی مثل میکائیل و فوق سری و ...ساخته
ش��د که به نظر میرسد س��ریالهاي موفقی هم بوده و مردم را راضی کردهاند .سریال
فوق س��ری به کارگردانی مهدی فخیمزاده که در حوزه پلیس بود یکی از سه سریال
پربیننده تلویزیون در ایام نوروز  94بود .موضوع این سریالها همگی حوادث و رخداد
است که اشتیاق مردم به دنبال کردن آنها توجه جامعه به این مسائل را ثابت میکند.
آیا این تمایز بین رس�انههای مکت�وب و تصویری در مورد مخاطبان آنها
نیز صدق میکند؟
در رسانههای مکتوب ،مخاطب خودش رسانه را انتخاب میکند و به همین خاطر
ارتباط بین رسانه و مخاطب گرمتر است .به طور مثال خواننده صفحات شوک چون با
انتخاب خودش این صفحات را برگزیده سعی میکند حداکثر استفاده را از مطالب آن
ببرد بنابراین ارتباط هم قویتر میشود اما تلویزیون سراسری و رادیوی ملی مخاطب
را انتخاب میکنند و این شرایط را ندارند.
با توجه به این نگاه تا چه حد رس�انههای مکتوب توانس�تهاند در زمینه
حوادث نیاز مردم را برطرف کنند؟
ب��ه نظر من رس��انههای مکت��وب در این زمینه هن��وز در ابتداي راه هس��تند .در
دنی��ای صنعتی ،دنیای رو به پیش��رفت و در حال گذار جامعه فعلی حوادث بخش��ی
از اجتماع ،جامعه و مناس��بات اجتماعی اس��ت .افزایش مراودات اجتماعی ،افزایش
ارتباطات و تغییر در س��بک زندگی از منظر جامعه شناسی اصطکاکها را باال میبرد
و اصطالحاً باعث افزایش تزاحمهای اجتماعی میشود .گرچه این امر ،واقعیتی تلخ و
ناراحتکننده است اما نمیتوانیم در زندگی شهری مانع آن شویم .مث ً
ال شهری مانند
تهران  8میلیون جمعیت ش��ب خواب دارد و  14میلیون نفر نیز به کار در آن مشغول
هس��تند .با این ش��رایط دوری از اصطکاک و تزاحم اجتناب ناپذیر است .این وضعیت
نه تنها در تهران بلکه در همه ش��هرهای بزرگ مانند مش��هد  ،اصفهان ،شیراز و ...هم
وج��ود دارد .بنابراین با توجه به اين ش��رایط دیگر نمیتوانیم به حوادث و رخدادها به
عنوان گوش��های از زندگی نگاه کنیم بلکه آنها مس��ائلی است که شاید هر یک از ما در
هر لحظه به آن مبتال ش��ویم .مث ً
ال در بحث جرایم رانندگی ،ساکن شهر بزرگی مانند
تهران نمیتواند به صرف رعایت قوانین خود را از همه خطرات رانندگی در امان بداند.
امروز اطالع رس��انی در حوادث کام ً
ال با حوزه اجتماعی ،روانشناسی ،تحلیل و آگاهی
دادن همسو شده است.
موضوعی که شوک هم در تنظیم اخبار توجه زیادی به آن دارد.
بله در دو ،سه س��ال اخیر صفحات شوک سعی کرده در کنار هر حادثه ای تحلیل
روانشناس��ی هم بیاورد .حتی گاهی اوقات الزم اس��ت یک رخداد از جنبه اقتصادی،
پلیس��ی ،امنیتی ،پیشگیرانه و ...نیز بررسی شود .به نظر من یک حادثه چند الیه دارد
که اتفاق تنها یکی از این الیهها است.
وقتی حادثهای رخ میدهد غیر از یک الیه حادثهای 8 ،الیه غیرحادثهای نیز دارد
که هم در شکل دادن آن مؤثر بوده و هم در پیشگیری از حوادث مشابه نقش دارد .اگر
در نگاه به یک حادثه به این الیهها توجه نشود انعکاس این حوادث تنها به ناامنی روانی
در جامعه دامن میزند و دردی از مردم دوا نمیکند.
پس میتوان گفت صفحات ح�وادث با وجود دیدگاههای مخالف که آنها
را عامل ب�ر هم زدن امنیت روانی جامعه میدانند با رویکرد روانشناس�ی و
اجتماعی حس امنیت یا حتی هشیاری را باال میبرد...
باالتر از حس ،ایجاد هش��یاری و پیش��گیری و آگاهی است .به زبان سادهتر صفحات
شوك و حوادث باید راههای پیشگیری را به مردم یاد دهند .مث ً
ال ستونی تعریف شود که
مردم را از راههای پیشگیری از سرقت خانه آگاه کند .در واقع بسیاری از حوادث به دلیل
ناآگاهی مردم به وجود می آیند .ما نمیتوانیم سرقت را از بین ببریم اما میشود کارهایی
برای پیش��گیری از وقوع آنها انج��ام داد .مث ً
ال درباره معضلی مانند پ��رت کردن زباله از
خودروها یادوردور کردنهاچون تجربه نشاندادهجریمه مالیجوابنمیدهد مجازاتی
مانندسهیاچهارساعتنظافتاجباری خیابانهادرنظرگرفتهشود.شایددرهیچکجای
دنیااینمجازاتتعریفنشدهباشدامارسانههامیتوانندباهمکاریدستگاههایمربوطه
این قبیل اتفاقات را قبیحتر جلوه دهند و در این زمینه فرهنگسازی کنند.
و در این راه هر رسانهای به نوعی میتواند ورود کند...
همه میتوانند به شکلی این فرهنگ سازی را انجام دهند .یکسری موضوعات تنها در
س��طح درس و دانشگاه مطرح میش��ود اما باید در جامعه به بحث گذاشته شود .مث ً
ال من
قتل روحاهلل داداش��ی در خیابان را از طریق شوک دنبال میکردم .برخی موضوعها آنقدر
ناراحتکننده اس��ت که گاهی اوقات از پیگیری آنها نیز مکدر می شویم اما به خاطر جنبه
آگاهیبخشی،خواندنآنهاالزماست.وقتیاینقتلصورتگرفتویکپسرکمسنوسال
بهعنوانقاتلدستگیرشدابتداهیچچیزیدربارهاووجودنداشتاماباپیگیریهایشوکو
دیگرروزنامههاوضعیتنابسامانخانوادگیاینقاتلاعدامیفاششد.
به عقیده من و از منظر جامعه شناسی نقش پدر و مادر این پسر در قتل روحاهلل داداشی
بیش از فرزندش��ان است و قاتل قربانی تربیت نادرست آن پدر و مادر است .این بحثها را
رسانهها باید مطرح کنند .رسانهها میتوانند به طور مثال نقش مال حرام در بروز جرایمی
مثل دوردور کردنها و ...را مورد ارزیابی قرار دهند.اینکه آیا این خودروهای گرانقیمت با
کس��ب حالل به دست این جوانان رسیده است؟ با این کار وزن کیفی رسانهها آنها باالتر
رفته و با گامی رو به جلو باعث آرامش بیشتر جامعه میشوند و بتدریج جرایم نیز کاهش
مییابند.
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