 #هشتگ

4

چهار شنبه  20اسفند 1399
 26رجب .1442شماره 20618

عاقبتمدیرسایتهایشرطبندیوماجرایهندییکعروسی!


پسر  8ساله ای که برای نجات  ۴کودک به آتش زد



3.9 M views

کشفکوهیبا ۹۰درصدطال
ویدئویی از هجوم مردم به برداشتن خاک های یک کوه در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد که بازتاب زیادی
داشت .اسپوتنیک در گزارشی درباره این ویدئو نوشت
که پس از سیل در کنگو ،کوهی کشف شد که  90درصد
آن طالست .در گزارش های دیگری هم آمده است که
حتی با ابتداییترین شست وشو ،سنگهای این کوه ۶۰تا
 ۹۰درصد طال می دهد .البته خیلی زود دولت کنگو در یک
فرمان دولتی استخراج طال از این کوه را برای همه ممنوع
کرد تا به موضوع رسیدگی شود .بد نیست بدانید کنگو
یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بیشتر مردم
حتی از دارو ،آب لوله کشی یا برق برخوردار نیستند البته
اگر ذخیره منابع موجود در این کوه را ارزیابی کنیم ،کنگو
یکی از ثروتمندترین کشورها به حساب می آید .کاربری
نوشت« :احتماال اون کوه توسط همونایی که دستور دولتی
دادن هاپولی میشه!»

ک قدمی مرگ رفت
وتا ی 

3.1 M views

ثبتنامخانوادگیبرخیپزشکانبرایواکسن!
 روز گذشته تصویری از صفحه ثبت نام پزشکان برای
واکسن کرونا در سایت نظام پزشکی منتشر شد که بازتاب
زیادی داشت .در این تصویر می بینیم که پزشک عالوه بر
خودش می تواند برای همسر ،منشی ،مسئول دفتر و حتی
«سایر!» افرادی که عالقه مند است برای تزریق واکسن
ثبت نام کند .در ادامه هم گزینه ای برای واکسن فروشی
دارد که پزشک در صورت عالقه می تواند آن را انتخاب
کند تا با پرداخت هزینه ای از تعداد بیشتری واکسن
برخوردار شود .کاربری نوشت« :این که برای واکسن هم
رانت ایجاد شده جای تاسف داره ».کاربر دیگری نوشت:
«اینا فقط ثبت نام کردن ،شلوغش نکنین ».کاربری هم
نوشت« :اگه وزارت بهداشت روند واکسیناسیون رو
شفاف می کرد و اسامی افرادی رو که واکسن زدن منتشر
می کرد این مشکالت پیش نمی اومد».





2.8 M views

ماجرایهندییکعروسیدرهند!

3.4 M views

استردادمدیرسایتهایشرطبندیبهایران

در یک حادثه دراماتیک در هند ،بعد از فرار داماد از
مراسم عروسی ،یکی از مدعوین وارد عمل شد ،جای
داماد را گرفت و با عروسخانم ازدواج کرد .روزنامه
بنگلور میرور هند نوشت ،قرار بود  ۲برادر در یک روز
با  ۲دختری که خانواده برایشان برگزیده بود ازدواج
کنند ،اما یکی از برادرها به دلیل عالقه نداشتن به این
ازدواج از محل متواری شد .اما ماجرا به این جا ختم نشد
و یکی از مدعوین اعالم آمادگی کرد تا با عروس  ۲۱ساله
ازدواج کند و به این غائله پایان دهد ،بنابراین در لحظاتی
از مهمان عادی به داماد تبدیل شد و پس از آن هم زندگی
مشترک خود را آغاز کرد .کاربری نوشت« :این هندی ها
حتی عروسی هاشون هم مثل فیلماشون باورنکردنیه».
کاربر دیگری نوشت« :اون ماجراهایی که ما فکر می کنیم
هندیه برای خود هندی ها خاطره است».

یکی از خبرهای داغ روز گذشته مربوط به تحویل «میالد
حاتمی» یکی از گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی
از طریق مرز بازرگان به پلیس اینترپل ایران بود که
بازتاب زیادی هم داشت .میالد حاتمی؛ یکی از گردانندگان
و تبلیغکنندگان معروف سایتهای قمار و شرطبندی بوده
که در چندین سال گذشته از این طریق ،پولهای زیادی را
کسب کرده و کالهبرداری زیادی در این زمینه انجام داده
است؛ وی همچنین از تمام روشهای غیراخالقی برای
تبلیغ استفاده می کرد تا جوانان را ترغیب به حضور
در سایت های قمار کند .مدتی پیش هم ویدئویی در
اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن ،داخل خودروی
پلیس استانبول در حال بازی با آژیر خودروی پلیس دیده
میشد و در همان زمان توسط پلیس ترکیه بازداشت شد.
کاربری نوشت« :باید با اینایی که قماربازی رو تبلیغ و
جوونای مردم رو بدبخت می کنن به شدت برخورد بشه».





2.1 M views

2.4 M views

قهرماانن کوچک گمنام

تلخ،تکاندهندهاماواقعی!

فروشزناندرلیبی!

تصویر تلخی از فروش پوست مرغ در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که کاربران را تحت تاثیر قرار داد .در
این تصویر که روی در یک مغازه مرغ فروشی نصب شده
آمده است« :پوست مرغ کیلویی  6هزار تومان ،رایگان
نیست لطفا سوال نفرمایید ».کاربری نوشت« :یکی این
تصویر رو به آقای جهانگیری نشون بده ببینم بازم روش
میشه بگه نگذاشتیم مردم فشارها را زیاد حس کنند».
کاربر دیگری نوشت« :آقای روحانی نفرین هامون رو حاال
بایدبهکجابدیمکهوضعاقتصادموندرستبشه؟!»کاربر
دیگری نوشت« :تورم افسارگسیخته بیشتر از همه قشر
ضعیف جامعه رو از پا درمیاره!» کاربری هم نوشت« :چند
سال قبل یک خبر خوندم که یک نفر پوست مرغ رو می
برده خونه روی آتش می انداخته تا برای بچه هاش بوی
کباب در بیاره!حاال باید برای همون هم پول بده!»

اوضاع لیبی سال هاست که از آشفتگی زیادی رنج می
برد و این روزها هم در این کشور دو حکومت در حال
حکمرانی در شرق و غرب این کشور هستند .اما موضوع
دو حکومتی بــودن این کشور مد نظر نیست بلکه در
روزهای اخیر تصاویری از چند زن دست و پا بسته منتشر
شد که ادعا شده تصویری از زنان برای فروش در بازار
لیبی است که با واکنش هاش زیادی همراه شد .کاربری
نوشت« :اشتباه نکنید ،این عکس از زمان اسپارتاکوس یا
قرون وسطی نیست و برای عصر تمدن فعلی است!» کاربر
دیگری نوشت« :یکی از دالیلی که لیبی بازاری برای برده
فروشی شده اینه که این کشور به نقطه ترانزیت برای
آوارگان و مهاجرانی تبدیل شده که قصد دارن از طریق
دریا خودشون رو به اروپا برسونن به همین دلیل مهاجران
غیرقانونی که به عنوان برده فروخته میشن زیاد داره».

امروزبعدازخواندنرشادتیکپسربچه 8سالهکهتوانسته
جان  4کودک دیگر را از بین شعله های آتش نجات دهد و
خودشدچارسوختگیشودفهمیدمکهپسر 8سالهمنهم
می تواند مانند دیگر بچه های همسن و سالش فرشته نجات
دیگرانوحتیفرشتهایبراینجاتمابهاصطالحبزرگترها
باشد .بچه ها قهرمان هایی هستند که می توانند به ما هم
درس زندگی بدهند .امروز به رشادت دو قهرمان که زندگی
چندنفررانجاتدادهاندپرداختهایم.
▪جزئیات نجات  4کودک توسط محمدطاهای  8ساله

بیستم بهمن امسال محمدطاها همراه برادر ،پسردایی و
دخترعمهاش سراغ پسر همسایه رفتند و با او به داخل ون
که به عنوان آشپزخانه سیار از آن استفاده میشد ،رفته و
مشغول بازی شدند .ناگهان پیک نیکی که در خودروی ون
بود ،آتش گرفت .شعلههای آتش سریع ماشین را فرا گرفت
و تالش اهالی برای نجات کودکان گرفتار در آتش آغاز شد.
محمدطاها ابتدا شیشه ماشین را شکست و دختر عمهاش
را از خودرو بیرون فرستاد و بعد برادر و پسرداییاش را که
بیهوش شده بودند با ضربه سیلی نیمه هوشیار کرد و آن ها
را هم از خودرو خارج کرد .سپس آخرین کودک را که پسر
صاحبخودروبودازماشینبیرونکشید .درآخرهمخودش
که دچار سوختگی شده بود از ماشین بیرون آمد .همان
موقع بود که آتشنشانهای صفا شهر رسیدند و شعلههای
آتش خودرو را خاموش کردند .بعد از آن امدادگران اورژانس
طاهای هشتساله و چهار کودک نجاتیافته را که آن ها نیز
دچار سوختگی شده بودند برای ادامه درمان به بیمارستان
سوانحسوختگیامیرالمومنین(ع)شیرازمنتقلکردند.بعد
ازچندروزچهارپسربچهمرخصشدنداماطاهایهشتساله
که شدت سوختگیاش بیشتر بود ،یک ماه در جدال با مرگ
بودکهخوشبختانهزندهماند.
▪تکرار دهقان فداکار در مشهد

باگذشت ۵۳ســـال از فــداکــاری
ریزعلی خــواجــوی ،مــعــروف به
دهقان فداکار ،داستان او دوباره
توسط یک پسر نوجوان مشهدی
تکرار شد .این بار محمدمهدی
عباسی،نوجوان۱۴سالهمشهدی
با مشاهده ریــل آسیبدیده در
بهمن امسال و اطالع آن به مسئوالن راهآهن از تکرار فاجعه
قطار و مرگ دهها مسافر جلوگیریکرد .اگر این نوجوان
مانند برخی ها از کنار این ماجرا بی خیال می گذشت آن روز
شاهد خروج قطار تهران -مشهد از ریل و وقوع یک فاجعه
تمام عیاربودیم.
▪جای خالی مدال شجاعت

بسیاری از کاربران با بازنشر تصاویر و ویدئویی از محمد طاها
دربیمارستانمعتقدنداگرایناتفاقدرکشوردیگریرخمی
داد حتما آن نوجوان از دست رئیس جمهور آن کشور مدال
شجاعت می گرفت و از او اسطوره ای می ساختند و قصه ها و
فیلم ها از رشادت او ساخته می شد تا برای دیگران الگو شود
ایندرحالیاستکههیچکدامازایناتفاقهادرکشورمابرای
ایننوجوانرخندادهاست.البتهبایدامیدواربودکهدرآینده
برایتجلیلازاینقهرمانانشجاعفکریشود.

جنایت بدون مکافات!

ش اتمی دولت فرانسه شده اند
 42هزار الجزایری همچون نمونه آزمایشگاهی قربانی  17آزمای 
کاخ الیزه بدون عذرخواهی صرفا انتشار اسناد این فاجعه را آغاز کرد

نبی شریفی -دولت فرانسه از روز گذشته اجازه انتشار اسناد دوران استعمار الجزایر را صادر کرد .اسنادی که شایدازیکی از
هولناکترینجنایاتبشریپردهبرمیدارد.جنایت 132سالهاستعمارگرانفرانسویدرحقمردمالجزایرتنهابهعکسهای
سیاهوسفیدباقیماندهازقرنبیستمکهدرآنبدنهایتکهتکهشدهبهنمایشدرآمده،خالصهنمیشود.حتی 18هزارجمجمه
متعلق به شهروندان سربریده شده الجزایری که در موزهای در پاریس نگهداری میشود نیز ،بزرگ ترین جنایت فرانسه در حق
مردماینکشورشمالآفریقانیست.یکیازهولناکترینجنایتها 17،آزمایشاتمیاینکشوربینسالهای 1960تا 1966در
صحرایالجزایراست.جنایتیکهبهروایتمجلهارتشالجزایردرسال،2010درنخستیننمونهآنفرانسویها 150الجزایری
رابه عنوانموشآزمایشگاهیبرستونهاییدرمنطقه آزمایشهستهای آویزانكردندتابفهمندپرتوهای هستهایچهتاثیری
برانسانهامیگذارد.دربارهاینجنایت هولناکچهمیدانید؟
▪ 42هزار تن قربانی  17آزمایش اتمی

▪روایت جنایت ،بدون پذیرش مسئولیت

ازسال 1960تا 1996دولتفرانسه 210آزمایشاتمیانجام
داده است .از این تعداد 17آزمایش در صحرای الجزایر و193
آزمایشاتمیدر جزیره«پلینزیفرانسه»درجنوباقیانوسآرام
انجامدادهاست.از 17آزمایشدرالجزایر 4،موردآن(سالهای
 )1962-1960در سطح زمین (در منطقه رقان) و  13مورد
آن پس از استقالل (سال های  )1966-1962این کشور در
زیرزمین(درشهرتمنراست)انجامشدهاست«.محمدالرقانی»
یكیازشاهدانعینیكهدرسالهایاخیردرگذشته،گفتهبود:
«زمانآزمایشبمبهستهایفرانسه،ابرقارچماننداینانفجاربه
سمت آسمان باال رفت اما باد خیلی سریع آن را به سمت مناطق
مسكونیبردوبهگونهایشدكهنمیتوانستیمفاصلهسهمتری
خود را ببینیم ».فرانسه پس از آزمایش هسته ای خود نقشه ای
منتشر كرد كه منطقه آلوده به پرتوهای رادیواكتیو را نشان می
دادكهبراساسآنمنطقهایمحدودوكوچكآلودهشدهبوداما
سال 2013نقشههایواقعیمنتشرشدكهمناطقآلودهشده،
شامل منطقه ساحل آفریقا ،آفریقای غربی و مركزی می شد.
براساساسنادمنتشرشده،پرتوهایهستهای 24ساعتپس
از آزمایش هسته ای به مالی و پس از چهار روز به سنگال ،چاد،
آفریقایمركزیوموریتانیرسید«.محمدحسنزغیدی»تاریخ
نویسالجزایرنیزدراینخصوصگفتهاست«:اثرپرتوهایهسته
ایاز 10ثانیهتا10میلیونسالمیتواندباقیبماند،فرانسهبا
این كار ،زمین های زنده را نابود كرد« ».برینو باریلو»پژوهشگر
فرانسوی نیز گفته است« :فرانسوی های اشغالگر ،از  42هزار
الجزایری به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده كردند۴۵ ».
سال پس از پایان آزمایشها ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی با
افزایش میزان تشعشعات در منطقه رقان نسبت به استنشاق
ذرات شن و ماسه موجود در هوا که به تشعشعات آلوده شده اند
هشدار داد .تا به امروز هیچ مطالعه دقیق اپیدمیولوژیکی برای
آگاهی از خطرات بهداشتی و تأثیرات آزمایشهای رقان وجود
ندارد .در سال ۲۰۱۰نیز ،پارلمان فرانسه قانونی را به تصویب
رساند که بر مبنای آن قربانیان آزمایشات هستهای به رسمیت
شناختهشدندوهمچنینصندوقیتاسیسشدتاازمحلآنبه
قربانیان بیمار و مجروح غرامت پرداخت شود .تاکنون فرانسه
 ۲۶میلیونیوروبرایاینمنظوربهقربانیانفرانسهپرداخته،ولی
هیچمبلغیبهالجزایریهادادهنشدهاست!البتهایننکتهراهم
بایدیادآوریکنیمکهاینجنایتتنهابخشیازجنایاتهولناک
فرانسوی ها در الجزایر است که گفته می شود بیش از یک و نیم
میلیونالجزایری دردوراناستعماروجنگهایاستقاللجان
خودراازدستدادند.

فرانسه هیچ گاه مسئولیت جنایات خود در الجزایر را نپذیرفته
اســت .حتی دروغ ،الپوشانی ،تحریف یا کتمان بخشی از
عملکردی بوده که کاخ الیزه در قبال سال های استعمار و حتی
پس از استقالل الجزایر در پیش گرفته است .حتی امانوئل
ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه ،درباره کشتار صدها هزار
تن از شهروندان الجزایر توسط دولت فرانسه در دهه  ۵۰و۶۰
میالدی «توبه» و «عذرخواهی» نخواهد کرد .فرانسه اما گفت
که حاضر است «اقدام نمادین» انجام دهد .به گزارش یورونیوز،
در همین زمینه امانوئل ماکرون دیروز دستور داد تا دسترسی
به اسناد طبقهبندی شده مربوط به دوران جنگ الجزایر و
استقالل این کشور در فاصله سالهای  ۱۹۵۴تا  ۱۹۶۲را
آسان کنند .الجزایر به مدت  ۱۳۲سال تحت استعمار فرانسه
بود و در روز  ۱۹مارس  ،۱۹۶۲پس از سالها نبرد و مقاومت،
استقالل خود را به دست آورد و آخرین سربازان فرانسوی در
سال  ۱۹۷۱خاک الجزایر را ترک کردند .اکنون در سالگرد
استقالل این کشور ،به نظر میرسد که ماکرون تصمیم گرفته
تا در راستای سیاست آشتی ،لکه تاریک استعمار و خشونت
تاریخی را از چهره فرانسه بزداید .مورخ فرانسوی« ،بنجامن
استورا» طی سال گذشته مسئول تدوین گزارشی درباره نقش
فرانسه در دوران استعمار و جنگ استقالل الجزایر بوده است.
▪عملیات «موش آبی» مخرب تر از «پسر کوچک»
فرانسه از سال  1954به صورت جدی شروع به كار روی
برنامه هسته ای خود كرد« .پیر مندز فرانس» نخست وزیر
وقت فرانسه در سال  1957دستور داد مراكز آزمایش های
هسته ای ایجاد شود .ابتدا قرار بود این آزمایش ها در جزایر
تحت سلطه فرانسه در اقیانوس آرام انجام شود اما به دالیل
لجستیكی ،فرانسوی ها باالخره تصمیم گرفتند این آزمایش
ها را در بیابان های الجزایر انجام دهند .نخستین انفجار
هسته ای فرانسه كه در  13فوریه سال  1960انجام شد ،به
آزمایش «موش آبی» معروف شد  .این آزمایش تحت نظارت
مستقیم «شارل دوگل» رئیس جمهوری وقت فرانسه انجام
شد  .قدرت انفجار این بمب ،برابر با قدرت انفجار  60تا 70
هزار تن تی .ان .تی و  5برابر قدرت بمب اتمی «پسر کوچک»
بود که صبح روز ۶آگوست ۱۹۴۵رویسر ساکنان هیروشیما
انداخته شد .این گونه بود که پس از آمریكا ،شوروی سابق
و انگلیس ،فرانسه به عنوان چهارمین كشور وارد باشگاه
كشورهای هسته ای شد.

محلیکهدرآنفرانسویها رویمردمبیگناهالجزایری
درسال 1960آزمایشاتهستهایانجامدادند
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