ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آدم ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ؛ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻔﯽ در دﻧﯿﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺪﯾﺪه
ً
ﺷﺪﯾﺪا ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،ﮔﻮﺷﯽ در دﺳﺖ )ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻠﻔﯽ«
از ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻧﻮﭘﺎد( در ﺣﺎل ﻋﮑﺲ اﻧﺪاﺧﺘﻦ از ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺣﻮاس ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻣﺎﮐﻦ ﭘﺮ ﺧﻄﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ،

رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2011ﺗﺎ  2017ﻣﯿﻼدی ﺧﺒﺮ  259ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻔﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ،در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2011ﺗﺎ  2017ﻣﯿﻼدی ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن دﻧﯿﺎ
ﺧﺒﺮ  259ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻔﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  137اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ
آﻣﺎر ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮق ﺷﺪن ،ﭘﺮت ﺷﺪن از ارﺗﻔﺎع ،ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺑﺮق
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻏﺮق ﺷﺪﮔﯽ ﺑﺎ  70ﻣﻮرد
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺬﮐﻮر ،ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻠﻔﯽ را
داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن روﺳﯿﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻬﺎ  17ﻣﻮرد
از ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  40ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان  10ﺗﺎ 29
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺴﺮان و ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﭘﺮﺧﻄﺮ و رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﻣﺮداﻧﻪ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده

اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻔﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی »ﺳﻠﻔﯽ

ﻣﻤﻨﻮع« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺎردﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .راه دﯾﮕﺮ ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﭘﺮﺧﻄﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺎﮐﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ دور ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺛﺒﺖ ﺳﻠﻔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  259ﻣﻮرد ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ
دﻫﯿﺪ و از ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

