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در نشست واکاوی و بررسی چالش نهنگ آبی مطرح شد

نبود فضا برای تخلیه هیجانی عامل افزایش خودکشی دختران

یاسمن صادق شیرازی

آوای ایرانیان

بــازی مــرگ آور نهنگ آبــی زمانــی در ایران بر
سر زبانها افتاد که ماجرای خودکشی دو دختر
اصفهانی ســر و صدای زیادی بــه پا کرد .تا قبل
از آن شــاید کمتر کســی حتی اســم ایــن بازی را
شــنیده بود .هرچنــد پس از چند روز اعالم شــد
که خودکشــی ایــن دو دختر ارتباطــی با چالش
نهنگ آبی ندارد و آنها در اثر فضای مجازی و
بدسرپرستی دست به خودکشی زدهاند .پس از
پخش اخبار خودکشی این دو دختر و فیلمی که
نشــان میداد آنها در دقایق قبل از خودکشــی
ســرحال و قبــراق به اســتقبال مــرگ میرفتند
عالمتهای ســؤال زیادی را در مــورد این بازی
و کارکــرد آن در بیــن اذهــان عمومی بــه وجود
آورد .چالــش «نهنگ آبی» عنوان نشســتی بود
کــه در دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات
بــرای واکاوی و پاســخ بــه پرســشهای اساســی
در خصــوص این بازی و تحلیل آن برگزار شــد.
در ایــن نشســت تالش شــد تــا به پرســشهای
اصلی مانند واقعیت بازی نهنگ آبی چیســت
و در ایــران چــه تأثیراتى داشــته توســط جامعه
شناســان ،روانشناســان و کارشناســان رســانهای
پاسخ داده شود.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر «محمــد
ســلطانی فــر» بــا طــرح این پرســش که ســؤال
اینجاســت چــرا قربانیــان ایــن چالــش در ایــن
محدوده ســنی دســت بــه خودکشــی میزنند،
گفــت :زمانی کــه این دو خودکشــی اتفاق افتاد
برخی شبکههای مجازی را مقصر عنوان کردند
امــا این موضــوع صحت ندارد چراکه مســائل
زیــادی وجــود دارنــد کــه میتواننــد افــراد را به
سمت خودکشــی هدایت کنند .ما در سالهای
قبــل و در شــرایط نبــود شــبکههای اجتماعــی
بــا پدیــده خودســوزی دختــران ایالمــی روبهرو
بودیم .بنابراین نباید انگشت اتهام تنها به این
شبکهها نشانه رود .عضو هیأت علمی دانشگاه
آزاد اسالمی با اشاره به اینکه باید بررسی شود
چــرا این پدیده در میان دختــران جوان رایجتر
است ،گفت :باید نگاه کنیم که چقدر فضا برای
تخلیــه هیجانی دختران و جوانان قرار دادهایم
کــه آنها با ایــن اقدامــات میخواهنــد صدای
خود را به جامعه برسانند.

نیم نگاه

ëëدر برزیــل و امریــکا برنامههایــی پس از این بازی ســاخته شــد که افــراد را به
ســمت شاد زیســتن و زندگی بهتر هدایت میکرد درحالی که ما برای جوانان
خود کاری نکردیم
ëëهماکنــون کانالهــا و ســایتهای زیــادی وجود دارنــد که با پخــش تصاویر
و فیلمهــای مختلف جوانان را به ســمت خودکشــی هدایــت میکنند .یکی
از اســتراتژیهای خودکشــی رســانه اســت و پخش این تصاویــر باعث ترویج
خودکشیخواهدشد

ëëخودکشی حاصل انزوای اجتماعی است
دکتــر «احمــد بخارایی» با اشــاره بــه اینکه
ل مشــکالت اجتماعی بزرگتر
خودکشــی ســمب 
ومحصــول «انــزوای اجتماعــی» اســت ،بیــان
کرد :این پدیده یک شبه پا به عرصه اجتماعی
ایران نگذاشته است و از پیشینه و علل مختلف
برخوردار است.
ایــن جامعــه شــناس افــزود :بــر اســاس
پژوهشهایــی کــه در زمینه اعتمــاد اجتماعی
انجــام دادهام ،بیش از  ۵۰درصــد از گروههای
نمونه گیری شده نسبت به دوستان و نزدیکان
خــود بیاعتمــاد بودنــد.او بــا اشــاره بــه اینکه
بایــد آمــار دقیقــی در خصــوص خودکشــیها
در کشــور ارائــه شــود؛ چرا کــه این مســأله فراتر
از خودکشــیهای منســوب بــه نهنــگ آبــی یــا
خودکشــی اخیــر دو نوجــوان اصفهانی اســت،
گفــت :میــزان آمــار اعــام شــده خودکشــی از
تعداد خودکشیهای انجام شده در کشور کمتر
اســت .بر همین اســاس یکی از موضوعاتی که

بایــد مورد توجــه قرار گیــرد این اســت که چند
نفر در جامعه مســتعد خودکشــی هستند.این
جامعه شناس با تأکید بر اینکه بسیاری از زنان
و دختــران به دلیــل محدودیتهــای تبعیض
آمیــزی کــه در جامعه وجــود دارد دچار بحران
هویــت میشــوند ،بیــان کــرد :بــا وجــود چنین
معضالتــی ما هنوز در خصوص رفتن یا نرفتن
زنان به ورزشگاهها یا دوچرخه سواری آنها در
حال بحث هســتیم که این نشــان میدهد ما از
مسائل مهم و کلی غافل شدهایم.
ëëشــکاف نســلی یکــی از دالیــل مؤثــر در بــروز
خودکشی
دکتر «سید محسن بنی هاشم» ،روانشناس
در ادامه این نشست ،گفت :افزایش خودکشی
در کشــور شاید فریادی است که سالهای پیش
بایــد بــه آن توجه میکردیــم ولــی از آن غافل
ماندیم.بــه هــر عنــوان اغلــب ایــن آســیبها
حاصل پرخاشــگری نهفته در جامعه هستند و
میتوان گفت به دیگران سرایت میکنند.

ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه اینکه مــا در
جامعــهای زندگــی میکنیــم کــه بیــش از 20
دقیقه و دو متر نمیتوانند از گوشیهای همراه
خــود فاصله بگیرند ،بیان کــرد :در همین حال
خانوادههــای زیــادی از نیازهــای ضــروری و
شرایط جسمی و روحی فرزندان شان بیاطالع
هســتند که این موضوع باعث میشود آنها به
تدریج درون یک حصار پنهان و شــکاف نسلی
قرار بگیرند.
ëëخودکشی جرم نیست
ســرهنگ «غــام حســین بیابانــی» رئیــس
مرکز تحقیقات پلیس آگاهی کشــور با اشاره به
اینکــه خودکشــی نه تنهــا یک خســارت فردی
بلکــه خســارت اجتماعی محســوب میشــود،
گفت :بر اســاس قانون خودکشی در ایران جرم
محســوب نمیشود هرچند معاونت دراین کار
یعنــی تهدیــد و ترغیب فرد جرم تلقی شــده و
حتی جزای نقدی و حبس به دنبال دارد.
بیابانــی افــزود :یکــی از نکاتــی کــه باعــث
متمایز شــدن ماجرای دو دختر اصفهانی شــد
شــاد و ســرحال بــودن آنهــا در دقایــق قبل از
خودکشــی بود .هرچند پس از بررســی موضوع
توســط پزشــکی قانونی هیچ آثــاری از مصرف
مــواد مخــدر در ایــن دو دختر یافت نشــد .او با
اشاره به اینکه زخمهای دستان یکی از این دو
دختر نشانگر این بود که او چندین بار اقدام به
این کار کرده اســت ،بیان کرد :البته این زخمها
در اثــر نهنــگ آبــی ایجاد نشــده بــود چراکه در
گوشیهای این دو نفر نشانی از این بازی وجود
نداشت.
ëëصورت مسأله را پاک نکنیم
«رضــا رشــید پــور» کارشــناس رســانه بــا
اشــاره به اینکه ســال هاســت که با فیلتر کردن
برنامههــا و بــه نوعــی بــا پــاک کــردن صــورت
مســأله میخواهیــم معضــات اجتماعــی را
ســامان دهی کنیم ،گفت :در جامعهای زندگی
میکنیــم که  5میلیــون و هفتصد هــزار معتاد
در آن وجود دارد .برای همین باید بپرســیم که
با این شــرایط در گوشــیهای مــردم دنبال چه
میگردیم؟ باید بدانیم مطرح شــدن یا نشدن
ایــن موضوعــات در رســانه تأثیــری در صورت
مسأله ندارد.
ایــن کارشــناس رســانه بــا اشــاره بــه اینکه

 ۷۶سوله مدیریت بحران پایتخت کاربری ورزشی و تفریحی دارد

ایسنا

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای
شــهر تهران گفت :از  ۱۰۲ســوله مدیریت
بحران شهر تهران ،تنها ۲۲سوله بهعنوان
پایگاهپشتیبانیمدیریتبحراندراختیار
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران است.
به گزارش «ایران» ،مجید فراهانی در
تذکریبهشهرداریتهران،خواستارتوجه
و اجرای مصوبه شورا در «الزام شهرداری
تهــران بــه در اختیــار قــرار دادن همــه
پایگاههای پشــتیبانی مدیریت بحران به
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران» شــد و اظهار کرد :مصوبه مهمی
دربــاره زلزلــه کرمانشــاه و کرمــان و لزوم
اجرای سریع تخلیه پایگاههای پشتیبانی
مدیریــت بحران از ســوی شــهرداری ،در
اختیــار ســازمان پیشــگیری و مدیریــت
بحران قرار گرفته و تکلیف این پایگاهها را
ش از پیش روشن کرده است.
بی 

وی ادامه داد :بهعنوان نماینده مردم
تهران متأســفم که از  ۱۰۲سوله مدیریت
بحــران شــهر تهــران ،تنهــا  ۲۲ســوله
بهعنوانپایگاهپشتیبانیمدیریتبحران
در اختیار ســازمان پیشــگیری و مدیریت
بحران شــهر تهران اســت و بقیه یا برای
ورزش در اختیار ســازمان ورزش است یا
بهعنوان فضای کسبوکار و کاربریهای

غیرمرتبــط و غیرمعقولــی کــه هرجایی
برایشــان میتوان متصورشد بجز پایگاه
پیشگیری و مدیریت بحران.
فراهانــی اضافــه کــرد :پــس از تذکــر
اینجانب برابر گزارش رســانهها ،تعداد
 ۴ســوله بازپس گرفته و به کاربری اصلی
خود بازگردانده شــد ،اما این تعداد کافی
نیســت و بایــد در اســرع وقت همــه این

پایگاههــا تخلیــه شــوند .برای مــن جای
تعجب اســت که با چه مجــوز و منطقی
پایگاه پشتیبانی و مدیریت بحران شهید
آبشناسان ،در منطقه  ۴شهرداری تهران
باوجودهزینه ۴۰میلیاردریالیشهرداری
تهــران ،تبدیــل بــه شــهربازی کــودک
شــده و طــی قــراردادی به مدت ۱۰ســال
بهرهبــرداری آن بــه یکــی از منصوبــان و
نورچشــمیهای مدیریــت ســابق شــهر
تهران با بهایی اندک واگذارشده است؟
بــه گفته فراهانی ،در برخی رســانهها
اخباری درباره واگذاری زمین پایگاههای
منطقه  ،۲منطقــه  ۱۲و ...بــه پیمانکاران
در برابــر بدهیهای شــهرداری اســت که
اگر این امر واقعیت داشــته باشد باید به
حال تهران گریست که فضای پشتیبانی
و مدیریــت بحرانــش را یا تغییــر کاربری
دادهانــد و محــل کســبوکار کــرده یــا
فروختهاند.

معاونشهرسازیومعماریشهرداریتهران:

تخلفات ساختوساز در تهران بیش از حد تصور است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت:
تخلفات ســاخت و ســاز در تهران بیش از حد تصور است
و تهران در ساختمان غرق شده و جای ساختمان دیگری
نیست.
مهدی حجت ،با تأکید بر اینکه شــهرداری تهران باید
به سمت درآمد پایدار برود و کیفیت زندگی در شهر ارتقا
یابــد ،گفت :باید در طرح تفصیلی تجدیدنظر کرد و حال
زمان آن فرا رســیده است .باید میزان تحققپذیری طرح
تفصیلی و انحرافات آن احصا شــود همچنین باید طرح
تفصیلی در بســتر طرح جامع بررسی شــده و چشمانداز
نیز متصور شود .او با تأکید بر اینکه باید آییننامه ایستایی

ســاختمان در زمینه ایمنسازی ایجاد شود ،تصریح کرد:
جــای ســؤال دارد که ســازمان نظــام مهندســی در بحث
آییننامه ایســتایی و اجرای آن چه نقشی به عهده دارد؟
در حال حاضر وضعیت بیمارستانها ،دانشگاهها و ...در
حوزه ایمنی مناســب نیســت ،امــا از آنجایی کــه هر کدام
متولی خود را دارند دست ما بسته است.
حجت با انتقاد از شورایعالی معماری کشور تصریح
کرد :این شــورا با مصوبات ،بار ســنگینی را به دوش شــهر
میگذارد و هر تصمیم در این شورا عواقب و نتایج زیادی
بر تهران دارد و من نمیدانم چگونه تکالیف آرمانگرایانه
دولت را با وجود این تنگناهای مالی ادامه دهم.

وی دربــاره حــل معضل بافت فرســوده تصریح کرد:
دولــت به امر نوســازی بافت فرســوده چراغ ســبز نشــان
داده اســت .بعــد از زلزله بــم اکثریت توجه این ســازمان
به زلزله معطوف شــد و ســازمان نوســازی بشــدت پیگیر
جذب بخش خصوصی اســت و حتــی آورده زمین آزاد را
برای جایگزینی بافت در دست کار دارد .از روزی که سر کار
آمدیم ســعی کردیم رویکرد این سازمان را تغییر دهیم.
نوسازی باید در ســه مقیاس تجمیع واحدهای مختصر،
ناحیهای و مقیاس بزرگتر دنبال شود و در مقیاس نوسازی
ناحیهای الزم اســت که مردم از ناحیه تخلیه شده و جای
دیگری اسکان داده شوند تا امر نوسازی تکمیل شود.

ورود  1500مددجوی جدید به مراکز بهاران

ایسنا

مدیرعاملسازمانخدماتاجتماعی
شــهرداری تهــران از ورود  1500مددجوی
جدید بــه مراکز بهــاران طی هفتــه آینده
خبــر داد و گفــت :هیــچ یــک از  13مراکــز
بهاران وابسته به شــهرداری تهران خالی
نیســت .رضا قدیمــی افــزود :در دوره اول
فعالیت مراکز بهــاران  1640مددجو وارد
ایــن مراکــز شــدند کــه پــس از  9مــاه 462
مددجــو بــه خانههایشــان بازگشــتند کــه
نشــان از بهبــودی  40درصــد از معتــادان
بهبود یافته مســتقر در این مرکــز دارد که
در نــوع خــود بینظیر اســت .وی بــا بیان
اینکــه در حــال حاضــر  600مددجــو در
مراکز بهاران مســتقر هســتند که با اضافه
شــدن 1500مددجــوی دیگــر طــی هفته

آینــده ،تعــداد مددجویان بــه  2100مورد
میرســد ،گفــت :هیــچ یــک از خانههای
بهــاران خالی نیســت بلکه با اتمــام دوره
اول و آغــاز دوره دوم در حــال شناســایی

آســیبها و حــل مشــکالت هســتیم .وی
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر بــا اتمام
دوره اول مراکــز بهــاران ،در حــال آســیب
شناسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت

هســتیم ،گفت :برای آغــاز دوره دوم طی
تفاهمنامهای با شورای هماهنگی مبارزه
بــا مواد مخدر ،مقرر شــد طی هفته آینده
 1500مددجو به مراکز بهاران وارد شوند.
سردار رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت
اخیراًدر حاشیه طرح جمعآوری معتادان
و دســتگیری خردهفروشــان موادمخــدر
بــه خالــی بــودن مجموعههــای بهــاران
شــهرداری تهران اشــاره کرده و گفته بود:
معتادان متجاهر جمعآوری شده بعد از
طی ســه ماه باید به مراکز بازپروری بروند
امــا متأســفانه مراکــز بهــاران که از ســوی
شــهرداری تهران ایجاد شده تقریباً خالی
اســت و بایــد شــرایطی بــرای بازپــروری و
حضور این افراد فراهم شود.

متأســفانه هنــوز نتوانســتهایم حتــی بــرای
مــردم متنهــای مفیــد تولیــد کنیــم ،گفــت:
پرطرفدارترین مطالب در اینســتاگرام آنهایی
هســتند کــه بــا حاشــیه مــردم را بــه جــان هــم
یاندازند.
م 
ëëتنبیه آسیب را تشدید میکند
«زهره دلگشــا» پژوهشــگر اجتماعی نیز در
این نشست با اشاره به اینکه نوجوانان با انجام
بازی نهنگ آبی به تدریج به خودکشی نزدیک
میشــوند ،گفت :این بازی پــس از  50روز بازی
و تجربــه خشــونت فرد را به ســمت خودکشــی
سوق میدهد.
دلگشــا بــا طــرح ایــن پرســش کــه بــا وجود
این بازی باید از مســئوالن بپرســیم آنها برای
مراقبت از جوانان چه راهکاری را ارائه کرده اند،
بیان کرد :در برزیل و امریکا برنامههایی پس از
این بازی ســاخته شــد که افراد را به سمت شاد
زیســتن و زندگی بهتر هدایــت میکرد درحالی
که ما برای جوانان خود کاری نکردیم .او گفت:
آمــوزش و پرورش و مــدارس ما برای مقابله با
ایــن ماجرا تنهــا دانشآموز را مجبــور به تعهد
کردند و خانوادههای آنها را برای بازخواســت
آنان به مدرسه دعوت کردند.
دکتــر «کاظــم ملکوتــی» رئیــس انجمــن
پیشــگیری از خودکشــی با طرح این پرسش که
چرا تالش میشــود ماجرای این دو خودکشــی
در اصفهــان به نهنــگ آبی وصل شــود ،گفت:
حوزه اختصاصی من بررسی خودکشی است و
مــن تا به حال فــردی را ندیدهایم که در اثر این
چالش دچار خودکشی شود .او افزود :هماکنون
کانالها و ســایتهای زیادی وجــود دارند که با
پخش تصاویــر و فیلمهای مختلــف جوانان را
به ســمت خودکشــی هدایت میکننــد .یکی از
اســتراتژیهای خودکشی رســانه است و پخش
ایــن تصاویــر باعــث ترویــج خودکشــی خواهد
شد .ملکوتی با تأکید بر اینکه علت اغلب این
مــوارد بیمــاری و موارد ارثی اســت ،بیــان کرد:
در این میان البتــه عوامل محیطی نیز بیتأثیر
نیســتند اما چندین عامل باید در کنار هم قرار
بگیرد تا فرد دست به خودکشی بزند .هماکنون
همــه مردم دچار مســائل و مشــکالت مختلف
در زندگی خود هســتند آیا همه آنها دست به
خودکشی میزنند.
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آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد
از امروز

مشاور عالی سازمان سنجش گفت :ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷از امروز آغاز
می شود و تا  ۲۲آذرماه  ۹۶ادامه دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،حسین توکلی افزود :ثبتنام برای شرکت در آزمون
ورودی دورههای کارشناســی ارشــد ناپیوسته ســال  ۹۷و همچنین بیست و سومین
دوره المپیاد علمی دانشــجویی کشــور از امروز منحصراً از طریق ســایت ســازمان
سنجش آموزش کشور آغاز میشود و در روز چهارشنبه ۲۲،آذرماه پایان میپذیرد.
وی تصریح کرد :ضرورت دارد همه متقاضیان طی مهلت در نظر گرفته شده ،پس
از مطالعــه دفترچه راهنمــا و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز به ســایت
سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبتنام در این آزمون اقدام کنند.

 17مرکز جامع خدمات سالمت
در مناطق زلزله زده کرمانشاه ساخته میشود

دست اندرکاران پویش مردمی کمک به زلزله زدگان کرمانشاه تصمیم
گرفتنــد کمکهای جمــعآوری شــده را بــرای ســاخت  17مرکز جامع
خدمات سالمت در مناطق زلزله زده هزینه کنند.
این کمکها نتیجه فعالیت تعدادی از قهرمانان المپیک و چهرههای
هنریدرهفتههایاخیربرایجمعآوریکمکبهزلزلهزدگانکرمانشاه
بوده اســت .بنا بر اعالم وزارت بهداشت ،دیدار ورزشکاران و چهرههای
هنری شــرکتکننده در این پویش مردمی ،با دکتر سیدحسن هاشمی
عصر چهاردهم آذرماه انجام و مقرر شــد کمکهای جمعآوری شــده
برای امور زیربنایی در مناطق زلزله زده اختصاص یابد .وزیر بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی در ایــن دیدار بــا بیان اینکــه پویش مردمی
کمک به زلزله زدگان اوج انساندوستی ورزشکاران و هنرمندان را نشان
میدهد ،گفت :ورزشکاران ،حاصل تالش خود را به زلزله زدگان اهدا
کردند.ویدرخصوصهدفمندیکمکهایمردمیتأکیدکرد:اگراین
کمکها در قالب یک کار ماندگار هزینه شود ،بهتر است ،زیرا کمکها و
هدایایی که برای نیازهای اولیه ضروری اســت ،در جریان بوده و در این
زمینه مشکل جدی وجود ندارد ،بنابراین باید در حوزه زیرساختهای
مناطق زلزله زده برنامهریزی شود.
در ایــن دیــدار بــا نظر دســت انــدرکاران ایــن پویش مردمی مقرر شــد
کمکهای جمعآوری شده در ساخت  17مرکز جامع خدمات سالمت
در مناطــق زلزلــه زده هزینه شــود .مراســم آغــاز احداث ایــن مراکز در
آینــدهای نزدیک با حضور تعدادی از قهرمانــان المپیک و چهرههای
هنری در مناطق زلزله زده برگزار خواهد شد .براساس آخرین اطالعات
اعــام شــده ،تاکنون در ایــن زمین لرزه  569تن جــان باختند و بیش از
12هزار نفر مصدوم شــدهاند و این زلزله به هفت شهرستان و یکهزار و
 950روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرده است.

