دلنوشته

فتنه آلودگی
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

چندی پیش انجمن روانپزشکان ایران عنوان
کرد ":آلودگیهای هوا پرخاشــگریها را زیاد
میکند".
در این مورد چند نکته عرض میشود:
*هیچ کس فکر نمیکرد آلودگی هوا آنقدر در
زندگی مردم تاثیر بگذارد که سبب خشم آنان
و پرخاشــگری بشود .در واقع آلودگی هم یک
"فتنه" جدید است .البته فدوی بارها پیشنهاد
دادم افراد پرخاشــگر حداقــل بخاطر رعایت
فاصلهگذاری در روزهای کرونایی خشم خود را
کنترل کنند و با هم درگیر نشوند.فقط منطقه
خاورمیانه نیست که نیاز به آرامش دارد روح ما
هم نیاز به صلح و آرامش دارد.
* هــر دعوایی در خیابان ســبب یک تجمع
ناخواسته مردمی و هر تجمع احتمال افزایش
شیوع ویروس کرونا را زیاد میکند .چون کرونا
مثل یک دشمن نفوذی فرصت طلب است .هر
کسی شک دارد از مدیر روزنامه کیهان سوال
کند شکاش بر طرف میشود.
* هر دعوایــی که محل تجمــع خودجوش
مردم و نظارهکنندگان میشــود یعنی خروج
از پروتکلهای کرونایی و ستاد مقابله با کرونا،
یعنی اعالن جنگ با آقای زالی و رئیسی.
* کاش بشود به مردم فرهنگ کنترل خشم را
آموزش داد .ایوان کلیما در کتاب "روح پراگ"
احتماال به کنایه یا طنزمی گوید" :دعوا و نزاع
که شروع میشــود تمدن پایان مییابد" پس
احتمــاال هر گاه دعوا و خشــونتی را از برخی
افراد مشاهده کردید بدانید پایان تمدن بشری
اتفــاق افتاده .البته مصائــب روزگارو حاال هم
فتنه آلودگی هوا که نفس مردم را به شــماره
انداخته" اگر هم باعث میشــود افراد تند خو
شوند ولی دلیل نمیشــود با هم درگیر شوند
چانه هم را پایین بیاورنــد که اینگونه نزاعها
یعنی پایان تمدن.
*از آنجا که طبق تحقیقات علمی آلودگی هوا
باعث کاهش اکسیژن به مغز و همچنین کاهش
ســطح کنترل خشم در افراد میشود میتوان
نتیجه گرفت هر گاه هر آدم پرخاشگری را در
خیابان دیدید یا خبری از "تند روی" یک عده
و شعارهای تند و تیز آنان در تجمعی شنیدید
این را بدانید به علت آلودگی هوا و فتنه آلودگی
اکسیژن مغز آنان کاهش یافته و قدرت کنترل
خشم شان پایین آمده.
* دعــوا و پرخاشــگریهای خانوادگی حتی
دعواهای اخیر این دو خواهر و برادر یعنی "م -ه"
و "ف -ه" یعنی آقای محسن هاشمی و فائزه
هاشــمی با یکدیگر به احتمــال زیاد نتیجه
همین آلودگیهای هوا و آســیب به اکسیژن
و ...است!

عروسی که
قدش دو برابر داماد است!

عروســی که قد بلندی داشت برخالف تصور
اطرافیانش با مردی ازدواج کرد که قد کوتاهی
داشــت و همه را با این ازدواج متعجب کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،قد این عروس
دوبرابر داماد اســت و با وجود اختالف قدی
بســیار زیاد و چشــمگیر و انتقادهایی که از
اطرافیان میشــنیدند به خاطر عشــقی که
آن دو را به هم نزدیــک کرده بود با یکدیگر
ازدواج کردند .خانواده و بســتگان عروس در
ابتدا بــا این ازدواج مخالف بودند ،اما صبوری
طرفین و توجه به مســائل اخالقی و عشــق
میان عــروس و داماد آنان را در نهایت راضی
به این ازدواج کرد و این دو در نیمه دســامبر
در مراسمی ساده و بدون مهمان جشن خود
را برگزار کردند .این عروس خانم  ۲۸ســاله
قدی بیش از  ۲متر دارد ،اما داماد  ۳۳ســاله
حداقل یک متر از او کوتاهتر اســت .عروس
کنیایی از شــجاعت نامزدش تحت تأثیر قرار
گرفته است؛ او به رسانهها گفته که نامزدش
به محــض دیدن او ،شــماره تلفنش را برای
تعیین زمان مالقات با خانوادهاش را خواسته
است لذا پساز آن این عروس به خودش گفته
که او یک مرد واقعی است.

خانواده

ُ
«گل» ،ماده اعتیاد آور

مصرف این مواد تاثیر مستقیم روی سیستم
اعصــاب مرکزی میگذارد و وقتی محرکها
مصرف شود ،در کوتاه مدت سطح هوشیاری
افزایش یافته ،تمرکز بیشــتر و خواب کمتر
میشود و انرژی بیشتری دریافت میکنند.
این اثــر همه مواد محرک اســت و معموال
کســانی این مواد را مصرف میکنند که این
ویژگیها را ندارند و یک شــادی موقتی در
افراد ایجاد میکند.
عارضه مهم دیگر سندروم بیانگیزگی است
و با مصرف مــاده اعتیادآور گل ،انگیزه افراد
از بین میرود و کسی که مصرف میکند در
کوتاه مدت شادابی پیدا میکند اما در ادامه
منجر به افت عملکرد میشود.
عــوارض مصرف ایــن مــواد در درازمدت
میتوانــد منجر به از دســت دادن حافظه و
ایجاد اختالل یادگیری ،افســردگی و ایجاد
مشکل در کارکردهای روزانه شود.
محمد رضا اسفندیار ،مرکز مشاوره
خاوران ،اداره مشاوره و مددکاری

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
تفســیر :نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفته اند :امسال
سالسخت و حساســی برای تعیین هزینه سبد معیشت کارگران
داریم .حافظ نیز چنین سرود!
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قتل محیط بان قدیمی با سالح جنگی

عباس میرزاکریمی ،رئیس سابق اداره محیط زیست شهرستان دماوند و از محیط بانان قدیمی،در مسیر جاده گرمابسرد به سمت دماوند
با استفاده از سالح جنگی کالش مورد حمله و هدف گلوله قرار گرفت و متاسفانه جان خود را از دست داد.هنوز ضارب شناسایی نشده است
آفتاب یزد -گروه شــبکه :ســه شــنبه
شــب عباس میرزاکریمی ،رئیس ســابق
اداره محیط زیســت شهرســتان دماوند
و از محیطبانان قدیمی،در مســیر جاده
گرمابسرد به ســمت دماوند با استفاده از
ســاح جنگی کالش مورد حمله و هدف
گلوله قرار گرفت و متاسفانه جان خود را از
دست داد .در این راستا محمدتقی تقیزاده،
دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند
(تهران) گفت « :پس از سوء قصد به وسیله
ســاح جنگی ،وی به بیمارستان منتقل
شد که بر اثر شــدت جراحات جان خود
را از دســت داد .علت ،انگیزه و شناسایی
مهاجمان در دست بررسی است ».همچنین
جمشید محبتخانی فرمانده یگان حفاظت
محیط زیست تصریح کرد« :هنوز ضاربین
شناسایی نشــده و انگیزه آنها مشخص
نیست ،اما شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان
اسلحه مظنونین اصلی این جنایت هستند».
گفتنی اســت ارشــد محیط دار عباس
میرزاکریمــی از جمله حامیان اساســی
محیطبانان و از جمله افراد پیگیر در راستای
احقاق حقوق محیط بانی و محیط زیست در
کشور بود که ســالها تالش و عمر خود را
در راه حفاظت از حیات وحش و عرصههای
طبیعی صرف کرد.
> پیام تسلیت محیط زیست

به دنبــال این اتفاق فرمانده یگان حفاظت
سازمان محیط زیســت و مدیرکل محیط
زیست استان تهران این مصیبت را تسلیت
گفتند .سرهنگ جمشــید محبتخانی،
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست
طی پیامی در این باره نوشته است«:در کمال
تاسف با خبر شــدم ،ارشد محیطدار حاج
عباس میرزا کریمی که یکی از محیطبانان
پرتــاش و قدیمی در عرصــ ه حفاظت از
طبیعت ایــران بود ،در اثــر حادثهای که
دالیل وقوع آن در دســت بررسی است،
جان به جانآفرین تسلیم کرد .ایشان در
طول ســالهای خدمت در یگان حفاظت
محیط زیست منشــاء خدمات ارزشمندی
بود که نتایج بسیاری از آنها همچنان در
مناطق مختلف و به ویژه منطق ه دماوند قابل
لمس است .اینجانب ضمن عرض تسلیت
به جامعــه محیط بانی کشــور ،برای این

خدمتگزار صدیق و ایثارگر آرزوی رحمت و
غفران الهی و برای خانواده گرانقدرش صبر
و سالمتی خواســتارم ».سعید محمودی،
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان
تهران نیز جان باختن عباس میرزاکریمی
از محیط بانان با سابقه و پرتالش و قدیمی
محیط زیست استان تهران را به خانواده وی
و جامعه محیط زیست و محیط بانی کشور
تسلیت گفت.
> تاکید بر دستگیری عامالن ترور

از سوی دیگر فراکســیون محیط زیست
مجلس در بیانیــهای ضمن محکوم کردن
ترور مدافع محیط زیست دماوندی از همه
دســتگاههای امنیتی ،انتظامی و قضائی
خواست عامالن این جنایت را شناسایی و
دستگیر کنند .در بیانیه فراکسیون محیط
زیســت و توســعه پایدار مجلس شورای
اسالمی آمده اســت «:در آستانه سالروز
شــهادت دخت نبی مکرم اسالم ،حضرت
صدیقه طاهره ،خانــم فاطمه زهرا (س) در
کمال تاســف ،بهت و حیرت ،خبر تلخ و
تاسفبار شــهادت یکی دیگر از سربازان
مدافع حریم محیط زیست کشور ،قلب آحاد
ملت شریف و بزرگ ایران ،کارکنان خدوم و
مجموعه زحمتکش سازمان حفاظت محیط
زیســت و همه عالقهمندان و دوستداران

محیط زیست کشور را جریحهدار و داغدار
کرد ».فراکســیون محیط زیست و توسعه
پایدار مجلس افزود« :خبر تلخ و تاسفبار
تــرور ناجوانمردانــه محیطبــان عباس
میرزاکریمی از پرســنل خدوم ،خبره و با
سابقه اداره محیط زیست شهرستان دماوند،
نشان داد که متجاوزان از هیچ گونه جرم و
جنایتی در رسیدن به اهداف پلید و اقدامات
غیرقانونی خود ابایی ندارند و در ســایه
بیتدبیری و عــدم حمایت جدی و موثر از
محیطبانان مظلوم و فداکار ،از حاشیه امنی
برخوردار میباشند که این گونه بیمحابا و
به طرز وحشــتناک و جنایتکارانهای این
محیط بان عزیز را که در راه بازگشت به خانه
خود بوده ،مورد سوءقصد قرار میدهند».
در بیانیه فراکسیون محیطزیست مجلس
شورای اســامی ،ضمن محکوم کردن این
اقدام ،از همه دستگاههای امنیتی ،انتظامی
و قضائی خواستار پیگیری جدی و فوری این
حادثه تلخ و شناسایی و دستگیری عاملین
این ترور شــده اســت.در این بیانیه ابراز
امیدواری شده که «برخورد با عامالن این
حادثه تلخ و حوادث مشابه آن در سالیان
گذشــته ،درس عبرتی باشد برای کسانی
که با همراهی و هم نوایی با بحث شــکار
غیرقانونی ،دست این متجاوزان را به خون
پاک و مطهــر این عزیزان آلوده میکنند و

خانوادههــای آنها را داغــدار و قلب ملت
شریف ایران را جریحهدار میکنند».
> واکنش کاربران

این اتفــاق تلخ نیز مــورد توجه کاربران
شبکههای اجتماعی قرار گرفته و کاربران
ضمن ابراز ناراحتی بابت اتفاق رخ داده به
آن واکنش نشان داده اند.
محمد درویش از کارشناسان محیط زیست
در توئیتر خود نوشت «:چگونه ممکن است
ســرباز مدافع طبیعت چنین ناجوانمردانه
به قتل برســد؟ این همه دشمنی ،قساوت
و انتقام از کجا میآید؟ شریک غم جامعه
شریف محیطبانی هستم»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«خشــونت نهفته در ترور محیطبان اهل
دماوند نشــون میده که میزان استثمار
طبیعت چقدره و استثمارکنندگان چه نفوذ
ترسناکی در الیههای قدرت دارند».
کاربران دیگر نوشــته اند«:آخه چی به سر
فرهنگ و تمدن چندین هزار ســاله این
مملکت اومده که به راحتی جان یک انسان
رو میگیرنــد؟»« ،يعني چي محيط بان رو
به رگبار مي بندند كه بعدش برن حيوانات
طبيعت رو سالخي كنند؟!»« ،بیشتر شبیه
یه تسویه حساب شخصی میاد داستان»،
«محیطبانی چه شغل پرخطریه».

اقدام غیر اخالقی یک شاگرد نانوایی

آفتاب یزد -گروه شبکه :اقدام عجیب و به دور از اخالق یک
شــاگرد نانوایی در چهارراه خانی آباد نــو در تهران که فیلم آن
در فضای مجازی منتشــر شده واکنشهای بسیاری را به دنبال
داشته است.
این فیلم نشان میدهد که این شــاگرد نانوا در حالی که نانها
را بــرای انداختن در تنور آماده میکرد بر روی هر نان آب دهان
میانداخت.

بر اســاس فیلم منتشر شــده و صحبتهای فیلمبردار گویا فرد
مذکــور مبتال به بیمــاری کرونا بوده و میخواهــد این بیماری
در بین دیگر مردم نیز منتشــر شود جزئیات اصلی این خبر در
دســت نیست و پلیس فتا در خصوص انتشار این فیلم در فضای
مجازی هنوز واکنشــی نشان نداده اســت .اما خوشبختانه این
نانوایی با دســتور مقامات تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت،
پلمب شده است.

جارو کشی پادشاه تایلند
در زندان!

انتشــار تصاویری که پادشاه تایلند و معشوقه
جنجالــیاش را در حال تمیــز کردن محوطه
زندانی در این کشور نشان میداد خبرساز شده
اســت .به گزارش باشگاه خبرنگاران تصاویری
که به تازگی منتشــر شده است پادشاه تایلند
را به همراه معشوقه سلطنتیاش در حال تمیز
کردن محوطه زمین زندانی در این کشور نشان
میدهد .در این تصاویر پادشاه «ماها واجیرال
لونگ کورن» معروف به «راما ایکس» به همراه
«ســینینات ُونگواجیراپاکدی»  ۳۵ســاله ،در
حال جارو کردن کف زندان دیده میشــوند.
این تصاویر مربوط به صحنهای از مســتندی
جدید اســت کــه در زندان بدنــام «بانکوک
هیلتون» فیلمبرداری میشد .سینینات ُونگ
واجیراپاکدی ،در سال  ۲۰۱۹با از دست دادن

تمام عناوین ســلطنتی و نظامی خود در این
زندان زندانی شده بود .او متهم به تالش برای
تضعیف جایگاه همســر رسمی پادشاه تایلند،
ملکه «سودیتا» شــده بود .او پس از آزادی از
زندان در ماه آگوســت بار دیگر به کاخ پادشاه
تایلند بازگشت.سینیتات به مناسبت  ۶۷امین
سالروز تولد پادشاه تایلند رسما عنوان معشوقه
ســطلنتی را از او دریافت کرد .به این ترتیب
برای نخســتین بار بعد از یک ســده ،پادشاه
تایلند که بــرای چهارمین بار ازدواج کرده بود
برای خود یک معشــوقه انتخاب کرد .گفتنی
اســت؛ پادشاه  ۶۸ســاله تایلند از سه ازدواج
ســابق خود که همگی به طــاق انجامیدند
۷فرزند دارد .ملکه سودیتا ،همسر چهارم وی
به شمار میرود.

کشف میخهای صلیب حضرت مسیح (ع)
در جعبه طال کوب

باستان شناسان یک جعبه چوبی باستانی را که با
یک صفحه طال تزئین شده بود در یک اتاق مخفی
زیر صومعــهای در جمهوری چک پیدا کردند.به
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،این آثار تاریخی که
در یک اتاق مخفی از صومعه کشــف شده است
نشــانههایی دارد که گویا شامل میخی است که
در زمان مصلوب شــدن عیسی مسیح(ع) از آن
استفاده شــده است .باستان شناسان در صومعه
 Milevskoجمهوری چک یک قطعه میخ به
طول شش اینچ در داخل جعبهای که با صلیب
طالی  ۲۱عیار تزئین شده بود ،پیدا کردند .این
جعبه بین سالهای  ۲۶۰و  ۴۱۶میالدی ساخته
و روی آن حروف  IRنوشــته شــده است که به
معنی عیسی پادشــاه است.به گفته کارشناسان
باستانشناسی این اتاق پنهان برای مخفی کردن

آثار نــادر از حمله نیروهای نظامــی Hussite
در اوایل قرن  ۱۵اســتفاده شده است .محققان
حفاری صحنه میگویند که آنها نمیتوانند تایید
کنند که این میخها از صلیب واقعی آمده است.
همچنین دهها میخ کشف شده وجود دارد که با
مصلوب شدن حضرت عیسی مسیح(ع) مرتبط
است و باعث میشود دانشمندان نسبت به یافته
اخیر تردید داشته باشند .با این حال کسانی که
صومعه را ساختند ،قبل از از دست دادن عبادتگاه
خود ،یک اتاق مخفی برای پنهان کردن آثار نادر و
باارزش ساختند .گفته میشود میخها در اورشلیم،
در غار دفن مربوط به قرن اول میالدی پیدا شده
است که گمان میرود محل دفن کایافا ،کشیش
یهودی اســت که در کتاب مقدس مسیحیان،
حضرت عیسی را برای مرگ فرستاد.
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پسری شبیه به تارزان

شباهت زیاد یک
پســری رواندایی
به تــارزان ،باعث
حیرت بسیاری از
مردم جهان شده
اســت .بهگزارش
باشگاه خبرنگاران،
ویدئویی از پسری
شــبیه به شــخصیت خیالی تارزان در فضای
مجازی منتشر شده که باعث حیرت کاربران
و دســت به دست شدن این ویدئو شده است.
زانزمن ایلی ،پسر  ۲۱ســاله اهل رواندا است.
به دلیل شــباهت عجیب زانزمن به شخصیت
تخیلی و کارتونی تارزان ،داســتان این پســر
باعث تعجب و حیرت مردم در سراســر جهان
شده است.زانزمن با سندرم سر کوچک متولد
شــده و قادر به یادگیری و صحبت نیست .او
بــه دلیل نگاه و رفتارهایی که دارد مورد آزار و
اذیت دیگران قرار میگیرد .او روزانه به جنگل
فــرار میکند ،از درختان بــاال میرود و علف
میخورد .مادرش زانزمن به خبرنگاران گفت:
بعد از اینکه  ۵فرزندم را از دست دادم ،مدتها
دعا میکردم تــا خداوند به من فرزندی بدهد
تا برکت زندگیم باشد .این پسر برکت زندگی
من شــده و ضرر من را جبران میکند حتی
اگر طبیعی نباشد .تا زمانی که زنده بماند از او
مراقبت میکنم .بعد از پخش این ویدئو افراد
زیادی با زنزمن همدردی کردند ،آنها کمپینی
را بــرای کمکهای مالی بــه او و خانوادهاش
آغاز کردند.

کشف شکالت  ۱۲۰ساله
که هنوز قابل خوردن است

محققان شکالتی را کشــف کردند که تاریخ
تولید آن مربوط به  ۱۲۰ســال قبل است .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،این شکالت که
محصول شرکت  Cadburyاست حتی بعد
از گذشت حدود یک قرن از ساخت آن ،سالم
و قابل خوردن است .رســانههای استرالیایی
گــزارش دادند که کارمنــدان کتابخانه ملی
اســترالیا بسته شــکالت را در وسایل مربوط
به شــاعر فقید اســترالیایی بانجو پترســون
کشــف کردند .این شــکالت به سال ۱۹۰۰
برمیگردد و ســوغاتی است که توسط ملکه
ویکتوریا انگلیس به ســربازان در طول جنگ
بوئر اهدا شد.این اتفاق که این شکالت تقریبا
بدون تغییر و ســالم مانده اســت ،برای همه
محققان تعجبآور اســت .جنیفر تاد ،یکیاز
مســئوالن کتابخانه ملی اســترالیا گفت :با
باز شــدن جعبه شــکالت بوی مطبوعی به
مشام ما رسید .روی جعبههای شکالت نوشته
شــده بود :سال نو شــما مبارک باشد .ملکه
ویکتوریا .شــرکت  Cadburyبه درخواست
کاخ باکینگهام این شکالتها را برای نیروهای
انگلیسی تولید کرد و آن را بین سربازها توزیع
میکرد .اعتقاد بر این است که پاترسون شاعر
اســترالیایی هنگامی که خبرنگار جنگ برای
سیدنی مورنینگ هرالد بود جعبه شکالت را از
نیروهای انگلیسی خریداری کرده است.

حک کردن نام ترامپ
بر بدن گاو دریایی!

مقامات حیات وحش و آبزیان ایالتی و فدرال
آمریــکا تحقیقات برای شناســایی و تعقیب
قضائی عامل یــا عاملین آزار یک گاو دریایی
را که روی بدن آن کلمه ترامپ حک شــده
اســت ،آغاز کردند .به گزارش فرارو ،این گاو
دریایی اولین بار هفته گذشــته در رودخانه
هوموساســا در نزدیکی شهرستان سیتروس
ایالت فلوریدا مشــاهده شد .این گاو دریایی
از تیره تن موییان و راسته گاودریاییسانان،
یکی از گونههای در حال انقراض است .برخی
مقامهای آمریکایی به آسوشیتدپرس گفتند
به نظر نمیرســد این حیوان آســیب جدی
دیده باشــد و این کلمــه روی جلبکهایی
که روی پوســت گاو دریایی رشد کرده بود
تراشیده شده است .اما انتشار ویدئویی از این
گاو دریایی باعث اعتراضهای زیادی شد .این
گاو دریایی در منطقه حفاظت شده در شمال
تامپا زیست میکند .جریمه آزار حیوانات در
این ایالت دست کم  ۵۰هزاردالر و یک سال
حبس است.

