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ماهواره؛ قاتل خاموش
بسيارى از سريال هاى ماهواره اى اجازه پخش در كشور سازنده را ندارند

ــريال هاي ماهواره اي به دغدغه جديدي در  س
ــي در جمع هاي  ــده كه گاه ــا تبديل ش خانواده ه
ــاره آن بحث  ــاي فاميل نيز درب ــتانه و اعض دوس
ــريال ها،  ــاي اين س ــي از ويژگي ه ــود. يك مي ش
ــدن ناگهاني آنهاست. شايد بسياري از  همه گير ش
ــبكه هاي  ــنوند برنامه هاي ش مردم زماني كه مي ش
ماهواره اي بر روي افراد تاثير منفي گذاشته يا حتي 
زندگي بسياري از مردم را دگرگون كرده است، با 
خود بگويند كه قربانيان تماشاي ماهواره، افرادي 
ــاي اين  بي اراده اند و فكر كنند كه هيچ وقت تماش
ــر نمي گذارد. اين در  ــان اث فيلم ها بر روي خودش
ــت كه قربانيان هم در ابتدا همين تصور  حالي اس
را مي كردند. تاثيري كه مشاهده سريال هاي مغاير 
ــبه  با فرهنگ ايراني بر روي افراد مي گذارد يك ش
ــود. به طور مثال؛ اين گونه نيست كه  نمايان نمي ش
فرد شب فيلم را ببيند و بخوابد و صبح بيدار شود 
ــن فيلم ها و برنامه ها  ــود. اي و فرهنگش عوض ش
ــته بر رفتار افراد تاثير مي گذارد، به  بتدريج و آهس
گونه اي كه فرد متوجه نمي شود تاثير گرفته يا حتي 

فرهنگش عوض شده است.
ــي و  ــه «بيراهه» به بررس ــته برنام ــه گذش هفت
ــاهده سريال هاي ماهواره اي  تحليل تاثير منفي مش
ــتند كه  پرداخت. در اين برنامه افرادي حضور داش
به دليل مشاهده همين سريال ها مسير زندگي شان 
تغيير كرده است. افرادي كه به تاثير از اين سريال ها 
مرتكب جرايمي شده اند كه به پشيماني براي يك 

عمر منجر شده است. 
زنم رابطه پنهاني داشت، كشتمش!

ــريال ها، قاتل همسرش  يكي از قربانيان اين س
است. او درباره انگيزه اش مي گويد: به دليل رابطه 
ــرم با يك مرد داشته او را كشته ام.  پنهاني كه همس
ــت هم حاال در  ــرم رابطه داش آن مردي كه با همس

بازداشت است.
ــكوكي  ــرم كار هاي مش او ادامه مي دهد: همس
ــت  ــرد، اجازه نمي داد به تلفن همراهش دس مي ك
بزنم و براي آن قفل گذاشته بود. من هم براي اين كه 
به او اعتماد داشتم در كارهايش فضولي نمي كردم. 
ــد، مي گفت  ــكوكي به او مي ش زماني كه تلفن مش
ــرف خصوصي مي زنم و  ــتم يا خواهرم ح با دوس
ــدم. البته  ــوخي مي كنيم و من هم پيگير نمي ش ش
ــدت من هم مزاحمت هاي تلفني زيادي  در اين م
داشتم كه از طرف دوست همسرم بود و مي گفت 
ــق من است و  ــت دارد و عاش كه زنت من را دوس
ــر وقت در اين  ــو زندگي مي كند. ه ــه اجبار با ت ب
ــردم او مي گفت كه  ــرم صحبت مي ك باره با همس
حتما مزاحم است. زماني كه مرد مزاحم اطالعات 
خصوصي من و همسرم را بيان كرد، كم كم باورم 
ــرم شك  ــد كه آنها با هم رابطه دارند و به همس ش
كردم، ولي باز هم زندگي خودم را خراب نكردم و 
يك شب كه تماس گرفت به او گفتم اگر همسرم 
ــت بايد صدايش را  با تو رابطه دارد و كنار تو هس
ــاعت ده و نيم شب  ــنوم تا باور كنم و حدود س بش
ــت  ــرم را از پش بود كه زنگ زد و من صداي همس
ــي و كنار آن مرد شنيدم و يقين پيدا كردم كه  گوش

باهم رابطه دارند.
متهم به قتل، دليل خيانت و رفتار ناهنجار همسر 
ــاي ماهواره  مي داند و  ــر گرفتن از برنامه ه را، تاثي
ــرم مي تواند  مي گويد: يك دليل تغيير رفتار همس
ــد، در اين  ــبكه هاي ماهواره اي باش ديدن همين ش
ــراد خيلي راحت با  ــان مي دهند كه اف ــا نش فيلم ه
ــان خيانت  ــم رابطه برقرار كرده و به همسرانش ه

ــواره خريدم و او  ــرم ماه مي كنند. به اصرار همس
ــتر شبكه هايي مانند فارسي وان و زمزمه و در  بيش
كل شبكه هايي كه فيلم هاي عاطفي پخش مي كرد 
ــرم عالقه زيادي به آزادي داشت و  مي ديد. همس
ــان مي داد، نگاه  ــي را كه اين چيز ها را نش فيلم هاي

مي كرد.
ــاد دارد كه  ــن موضوع اعتق ــه قتل به اي ــم ب مته
ــازنده اين فيلم ها رفتاري كه براي ما  ــور س در كش
ــت، هنجار شمرده مي شود و مي گويد:  ناهنجار اس
ــه رفتار مي كنند و در  ــور خود اين گون آنها در كش
ــان مواردي مانند خيانت اهميت ندارد و  فرهنگش
ــوع را قبول مي كنند، ولي  ــي راحت اين موض خيل
ــت.  در مملكت ما چنين چيزي غير قابل قبول اس
ــوهرش خيانت كند و برعكس،  زن نمي تواند به ش
ــت كند. اين  ــرش خيان ــوهر نمي تواند به همس ش
ــاخته شده و مخالف با  فيلم ها براي فرهنگ آنها س
ــت. عاقبت ديدن اين سريال  فرهنگ مملكت ماس
ــود يكي مثل من كه به جرم قتل همسرم االن  مي ش

در زندان هستم.
ــرش پشيمان است و  مي گويد كه از قتل همس
بايد وقتي كه به رابطه پنهاني او پي برده بود از او جدا 
مي شد و نبايد او را مي كشت. هنوز حكم مجازاتش 
صادر نشده، ولي به گفته خودش مجازات قصاص 

در انتظارش است.
تجاوز به عنف

ــاي ماهواره اي  ــر از قربانيان برنامه ه يكي ديگ
ــت كه او هم به جرم قتل  ــاله اي اس نوجوان 14 س
دستگير شده است. وي يك كودك 9 ساله را مورد 
آزار و اذيت قرار داده و زماني كه متوجه شده است 
دختر 9 ساله موضوع را به ديگران گفته، نقشه قتل 

دخترك را اجرا كرد.
ــر نوجوان مي گويد: براي اين كه معصومه را  پس
ــه مي خواهم انجام دهد او را  ــم كاري را ك وادار كن
ــك مي زدم و روي تنش آبجوش مي ريختم و او  كت

را مورد اذيت و آزار قرار مي دادم.
وي با بيان اين كه اين گونه حركات را در ماهواره 
و در فيلم هاي مبتذل ديده و از آنجا ياد گرفته، گفت: 
خيلي ناراحتم و شب ها نمي توانم بخوابم و خواب 
ــتم. اگر االن  ــه را مي بينم و در فكر او هس معصوم
معصومه اينجا بود مي گفت كه اين پسر را بكشيد.

ــر از ديدن اين فيلم ها ابراز ناراحتي  وي در آخ
ــل اصلي تغيير رفتارش ديدن  ــرد و گفت كه دلي ك

فيلم هاي ماهواره ها بوده است.
كاش ماهواره نمي خريدم

در ادامه برنامه پدري كه براي سرگرمي اعضاي 
ــد: اوايل،  ــواره خريده، مي گوي ــواده اش ماه خان
ــرگرم بودند و  بچه ها با ديدن فيلم هاي ماهواره س
ــه فعاليت هاي خودم  ــم در بيرون از خانه ب ــن ه م
ــن هم يكي از  ــا اين كه يك روز م ــم ت مي پرداخت
فيلم هاي ماهواره را ديدم و فكر كردم كه يك فيلم 
ــت، با خودم گفتم كه چه  معمولي و خانوادگي اس
ــكالي دارد همه با هم اين فيلم ها را ببينيم، زنان  اش
در فيلم حجاب نداشتند كه آن هم به خاطر فرهنگ 
متفاوت آنها با ما بود و ديگر اشكالي در فيلم نديدم 
ــدم. ولي  و خودم هم كم كم به فيلم ها عالقه مند ش
متاسفانه بعد از سال ها به تاثيرات منفي كه فيلم هاي 
ــت، پي بردم. حاال  ماهواره اي روي خانواده ام داش
ــده است. اين فيلم ها باعث  كه ديگر خيلي دير ش
ــد فرزندانم ديگر به من احترام نگذارند و رفتار  ش
ــان سر جاي خودش  ــر و دخترم كه حجابش همس
ــان ترك نمي شد، عوض شود. پسرم  بود و نمازش
ــود حاال ديگر وقتي مي خواهد  ــه به فكر درس ب ك
ــت خود را جلوي  ــاعت از وق بيرون برود يك س
آينه تلف مي كند و همسرم از من جدا شده است و 
خيلي راحت بدون من زندگي مي كند. او همه اين 
ــكالت را از تاثيرات مشاهده ماهواره دانست  مش
ــتم كه چنين عواقبي دارد،  و مي گويد، اگر مي دانس
ــدم و اجازه نمي دادم كه  هيچ وقت آن را نمي خري
خانواده ام برنامه هاي شبكه هاي غيرمجاز را ببينند.

مسموميت با ماهواره
دكتر علي اصغر اصغرنژادفريد، روان شناس، در 
اين باره گفت: نكته اي كه بسياري از خانواده ها به 
ــتقيم و غيرمستقيم با آن درگير هستند  صورت مس
ــرار داده، حضور  ــر ق ــان را تحت تاثي و زندگي ش
ــت كه ماهواره  ــا در زندگي و تاثيري اس ماهواره ه

مي تواند در زندگي آنها داشته باشد.
ــه اصلي كه اين  ــت كه نكت ــر اين باور اس وي ب
ــد، رابطه  ــان دادنش دارن ــعي در نش ــبكه ها س ش
نامشروع و خشونت است و در اين باره مي گويد: 
ــاوره تاثير  ــات مش ــي من در جامعه و جلس گاه

مشاهده شبكه هاي ماهواره اي را مي بينم و به نظرم 
ديدن فيلم هاي اين چنيني براي چند نفر از اعضاي 
خانواده كه كنار هم نشسته اند شايد از بدترين سم 
ــه اعضاي خانواده اش  ــت ب كه يك آدم ممكن اس

تزريق كند، مسموم تر و آزاردهنده تر است.
اصغرنژادفريد با اشاره به اين موضوع كه كسي 
ــازد،  ــد و تعالي ما فيلم نمي س در خارج براي رش
ــي از اين  ــتند برخ ــواهد مس ــاس ش گفت: براس
سريال ها حتي اجازه پخش شدن در كشور سازنده 
ــورهاي اروپايي را ندارند و پخش آن جرم  و كش
ــود و افراد مي توانند از سازندگان  محسوب مي ش
ــكايت كنند و بگويند كه اين فيلم تاثير بدي بر  ش
ذهن فرزند من گذاشته و سازنده و پخش كننده را 

به دادگاه بكشانند و خسارت بگيرند.
وي در ادامه گفت: هموطنان بايد اگر هم برنامه اي 
را نگاه مي كنند، دلشان را بگذارند جاي دل ديگران 
و ببينند آنها چه برداشت و تفسيري از فيلم دارند. 
ــان كه فيلم هاي ماهواره اي  ــي اگر با فرزندانم گاه
ــيم كه چه  را مي بينند، صحبت كنيم و از آنها بپرس
ــتي از فالن فيلم دارند، متوجه مي شويم كه  برداش
چقدر دنياي ذهني افراد در اين تصاوير و رسانه ها 
ــت هاي  مي تواند مختلف، متضاد، متغير و با برداش

مخالف باشد.
ــناس اين برنامه بيان كرد: خيلي اوقات  روان ش
ــبكه هاي ماهواره اي  ــائلي كه در فيلم هاي ش مس
ــاالن مي تواند خيلي  ــان مي دهد براي بزرگس نش
ــراي يك نوجوان حتي  ــد، ولي ب پيش پاافتاده باش
ــن اين آدم را  ــرك مي تواند ذه ــن مح كوچك تري

تحت تاثير قرار دهد.
وي به تاثيري كه اين شبكه ها بر جامعه مي گذارد، 
اشاره كرد و گفت: متاسفانه رسانه ها تفكر خاصي 
ــه مخاطب خود مي دهد و اين باعث به وجود  را ب
ــازگاري ها و بي وفايي ها  آمدن زمينه خيلي از ناس
مي شود كه يقينا در درازمدت يك فاجعه است. در 
درجه اول آن انساني را كه تحت تاثير اين وضع قرار 
گرفته است، مسموم مي كند و بعد هم همه افرادي 
ــت دارند، اذيت مي كند. به هموطنان  كه او را دوس
عزيزم توصيه مي كنم كه حتما به غذاي روحي كه 
ــغال و  ــد، نگاه كنند و اگر در اين غذا آش مي خورن

كثيفي مي بينند، از آن دوري كنند.


