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بانوینجاتبخشوتعدادمورچههای زمین!




3.9 M views

زبالهفروشیباپژو!
ایـن روزهـا زبالـه فروشـی بـه یـک شـغل پردرآمـد
تبدیـل شـده و بـا گـران شـدن ضایعـات بسـیاری از
افراد به جمع آوری زباله روی آورده اند .در گزارشی
که در ایـن باره در فضای مجازی منتشـر شـده به نقل
از خریـدار ضایعـات ،آمده اسـت« :پـژو  405اومده،
سـمند اومده ،رانـا اومـده ،ال  90اومده ،پـژو ،206
 207و  208اومـده ،بیشـتر از همـه ،پرایـد اومـده.
میـاد زبالـه میفروشـه  100تومـن 200 ،تومـن
گیـرش میـاد .هفتـهای یـه بـار بیـاد و  200تومـن،
 300تومـن زباله بفروشـه خرج گوشـت و مـرغ یه ماه
خانوادهاش در میاد ».کاربری نوشـت« :شاید اونایی
کـه میـرن زبالـه هـای بازیافتی خودشـون رو مـی برن
و می فروشـن ».کاربـر دیگری نوشـت« :اگـه تفکیک
زباله از مبـدأ فرهنگ سـازی بشـه خیلی از مشـکالت
از جملـه زبالـه جمـع کن هـا هـم تموم میشـه».



3.4 M views

نجات ٢٠٠نفرازپایچوبهدارتوسطیکبانو
روز گذشته گزارشی از یک بانو که تاکنون باعث نجات
جان  ٢٠٠نفر از چوبه دار شده و همچنان بیسروصدا
به فعالیتهای انسا ندوستانه اش ادامه میدهد
منتشر شد که توجه همه را برانگیخت .همشهری
دربــاره این بانوی ٦٨ساله و ساکن تهران نوشت:
«فرخنده جبارزادگان» اوایــل فعالیتهایش به
«کــودکمجرمان» ساکن تهران اختصاص داشت،
کسانی که براثر خطای کودکی مرتکب قتل غیرعمد
شده و منتظر اجرای حکم بودند .این بانو همه تالشش
را میکند تا از خانوادههای اولیای دم رضایت بگیرد.
یک جا بند نیست .مدام از این خانه به آن خانه ،از این
شهر به آن شهر میرود تا شاید بتواند ناجی انسانی
باشد که بر اثر حادثه ،اتفاق ،بگومگوی بچگانه ،خشم
آنی و  ...مرتکب خطایی بزرگ شده که حاال قرار است
تاوان آن را با جانش بدهد.



2.8 M views
3.1 M views

«ام آر آی» آدم خوار!
روز گذشـته ویدئویـی منتشـر شـد کـه در آن مـی
بینیـم نیروهای آتش نشـانی در حال بیرون کشـیدن
وسـیله ای از داخـل یـک دسـتگاه ام آر آی در بهبهان
هسـتند .مسـئول آتـش نشـانی بهبهـان در ایـن باره
گفتـه« :خوشـبختانه در ایـن حادثـه بـه بیمـار صدمه
ای وارد نشـده اسـت ،ولـی کپسـول اکسـیژن همراه
بیمـار به داخـل دسـتگاه مکیده شـده بـود کـه بعد از
 ۴۰دقیقـه تلاش کارکنـان آتـش نشـانی شـهرداری
بهبهـان کپسـول از درون دسـتگاه بیـرون کشـیده
شـد ».امآرآی روشـی اسـت کـه بـر پایـه ایجـاد یـک
میـدان مغناطیسـی عمـل می کنـد و ایـن اتفـاق باعث
می شـود که میدان مغناطیسـی اجسـام فلزی نزدیک
را به سـمت خـود جذب کنـد .کاربـری نوشـت« :دیگه
از ام آر آی هم باید ترسـید چون بین شون آدم خوار
وجـود داره!»

چندتامورچهرویزمینداریم؟
تا به حال به این موضوع فکر کردهاید که چه تعداد
مورچه روی زمین زندگی میکنند؟ اگر این سوال
ذهن شما را درگیر کرده ،حاال دانشمندان جواب آن
را میدانند .طبق پژوهشی جدید ،کره زمین میزبان
تقریبا  ۲۰کوادریلیون ( ۲۰با  ۱۵صفر جلوی آن)
مورچه است .نتیجه این مطالعات نشان داد که حدود
 ۲۰کوادریلیون مورچه در سراسر جهان وجود دارد
که البته به گفته پژوهشگران ۲ ،تا  ۲۰برابر بیشتر از
تخمینهای قبلی به حساب میآید .بد نیست بدانید
مورچه ها می توانند گیاهان و محصوالت کشاورزی
را در برابر بسیاری از آفت ها و بیماری ها حفظ کنند،
در ضمن اگر مورچه ها نباشند خاک خیلی زود دچار
فرسایش می شود.





رقابت بر رس منابع
مــــــــاه!

درست مانند دوران اسپوتنیک و آپولو در بیش از نیم
قرن پیش ،رهبران جهان دوبــاره بــرای دستیابی به
تسلط در فضای ماوراء زمین رقابت میکنند .این بار
اما این رقابت بین چین و آمریکا در حال شکل گیری
است .بر اساس گزارش بلومبرگ ،درگیری این بار بر
سر استخراج بالقوه صدها میلیارد دالر منابع در ماه
و دیگر ستاره ها و سیاره هاست .رسانه دولتی چین
در سال  ۲۰۱۹اعالم کرد که ماه به دلیل سرشار بودن
از مــواد معدنی گاهی اوقــات «خلیج فــارس منظومه
شمسی» نامیده میشود.
▪مواد معدنی موجود در ماه

برخالف زمین ،ماه ممکن است حاوی مقادیر زیادی
هلیوم  ۳باشد ،ایزوتوپی که به طور بالقوه به عنوان
جایگزینی برای اورانیوم جهت نیروگاههای هستهای
مفید است ،زیرا رادیواکتیو نیست .رسانه دولتی چین
در سال  ۲۰۱۹اعالم کرد که ماه گاهی اوقات خلیج
فارس منظومه شمسی نامیده میشود و کارشناسان
معتقدند  ۵هزار تن زغال سنگ را میتوان با حدود
سه قاشق غــذاخــوری هلیوم  ۳جایگزین کــرد .در
حالی که هنوز مدرکی وجود ندارد که هلیوم  ۳بتواند
آن چیزی را که مقامات ادعــا میکنند انجام دهد.
محققان چینی هم اکنون به دنبال عنصر موجود در
سنگهای ماه هستند که در اواخــر سال  ۲۰۲۰در
یکی از مأموریتهای چین در ماه به زمین بازگردانده
شد .ماه همچنین میتواند بهعنوان منبع آب و سوخت
موشکی ارزشمند باشد ،به طور کلی ،به نظر میرسد که
ایاالت متحده در جلب نظر کشورها در تفسیر قوانین
خود در فضا جلوتر است .رسانههای دولتی چین در
ماه مارس گزارش دادند که مذاکراتی با آژانس فضایی
اروپا ،تایلند ،امارات متحده عربی و عربستان سعودی
برای مشارکت در ماه در جریان است ،اما جنگ روسیه
در اوکراین احتما ً
ال این پروژه را برای برخی کشورها
کمتر جذاب خواهد کرد .همچنین گزارش ها حکایت
از این دارد که سنگآهن ،نیکل و فلزات گران بها در
غلظتهای بسیار باالتر از آن چه که در کره زمین یافت
میشود ،در ماه وجود دارد.

اعرتاف به همدسیت علیه ایران
گزارشرسانههایغربیازکمکهایهمهجانبهدههادولتوصدهاشرکتبینالمللیبهرژیمصدام
درجنگتحمیلی 8ساله علیهایران کهاعدادوارقامعجیبیدارد

رعیتنواز-بیشاز 4دههازروزیکهجنگتحمیلیشروعشد،میگذرد.جنگیکهباعثشدبسیاریازعزیزانمانرادرآنازدست
بدهیمامادرایندفاعمقدسنگذاشتیمحتییکوجبازخاککشورمانبهدستدشمنبیفتد.قطعانمیشودگفتجنگرافقط
عراق به وجود آورد آن هم بعد از این همه اعترافاتی که خود غربی ها در رسانه های شانمنتشر کرده اند .همه قراین از اول کار نشان
میدادکهاستکبارجهانیپشتسرعراقاست،اماحاالبانگاهیبهرسانههایغربیمیتواناعترافاتآنهادرحمایتهمهجانبه
ازعراقرادید.شایددرایامجنگ،صحبتازحمایتهایهمهجانبهازعراقرابرخیباورنمیکردندولیدرسالهایاخیر،شواهد
قطعی برای آن پیدا شد؛ بسیاری از کشورها در رسانه های شان به این حمایت همه جانبه اعتراف کردند و یکی یکی سندها بیرون
آمد .بنابراین ،جنگ را رژیم عراق به تنهایی به وجود نیاورد ،به قول رهبر معظم انقالب «رژیم عراق یک عامل بود» .در این گزارش
سعی داریم به بخشی از اعترافاتی که در رسانه های خارجی از حمایت کشورها از عراق در دوران جنگ تحمیلی به چاپ رسیده و
همچنینبهبخشیازاسنادکهتوسطخودکشورهادربارهحمایتآنهاازعراقبرایجنگباایرانمنتشرشدهاست،بپردازیم.
▪اعترافکشورهایغربیبهتامینهزینههایعراقدرجنگ
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کمیبعدازپایانجنگایرانوعراق،روزنامه«آبزرور»چاپ
لندن در تاریخ اول مهر 1369در مقالهای ضمن اعتراف
به تامین نیازهای مالی و اقتصادی رژیم بعث توسط دولتهای
غرب و شرق ،نوشت« :اگر عربستان سعودی ،اروپا و شوروی به
منظور کمک به عراق  ،نیروهای نظامی ،لوازم یدکی و پول روانه
نمیکردند،ایرانمتحملاینهمهتلفاتدرجنگنمیشد».
خبرگزاریآسوشیتدپرسنیزضمناعترافبهحمایتهای
مالی آمریکا از رژیــم بعث عــراق در جنگ تحمیلی از
تالشهایآمریکابرایخنثیسازیتحریمهاعلیهرژیمبعثپرده
برمیدارد و میگوید« :از سال  1984آمریکا وامهــای بانکی
وارداتی وصادراتیبهعراقدادهوچندینمیلیارددالراعتباراین
کشور را برای خرید محصوالت کشاورزی آمریکا از جمله گندم،
برنج،ذرت،تنباکووچوبتضمینکردهاست.درسالهایاخیر
دولتآمریکاسعیکردهاستتاتالشهایکنگرهراجهتاعمال
تحریمهاییعلیهعراقخنثیکند».
روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» هم در گزارشی
از اعتبارات مالی آمریکا به رژیم بعث پرده برمیدارد و
مینویسد« :بین سالهای  1985و  1990بانک صادرت و
واردات آمریکا  260میلیون به عراق اعتبار داد تا اعتبار
نیازمند یهای خود را از آمریکا تأمین کند ».این روزنامه
▪هزینه معدنکاری در فضا
تأمین نیازهای مالی رژیــم بعث عــراق توسط آمریکا بین
هزینه معدنکاری در سطح کره ماه کمتر از تکمیل بزرگ
سالهای  1987و  1989را بیش از یک میلیارد دالر ذکر
ترین پروژههای تولید گاز از ذخایر زیرزمینی است .این
میکند و مینویسد« :بین سالهای  1987و  1989عراق
موضوع که نتایج یک تحقیق علمی است ،در همایش
بیش از هر کشور دیگری از اعتبارات کشاورزی بهرهمند شد
اخیر سازمان «ناسا» مطرح شد؛ همایشی که مدیران
 .این اعتبارات در سال  1989بیش از یک میلیارد و صد
و دانشمندان نجوم جهان در آن حضور داشتند .یک
میلیون دالر بود».
ماموریت به «سیریز» ،از نزدیک ترین سیارکهای کره
«آنــتــونــی بــارنــت» و «مــارتــیــن بــرایــت» ،تحلیلگران
زمین ،که مساحت آن  ۴۰درصــد از خاک ایران است
«گــاردیــن» ،در اکتبر  ،2006طی مقالهای با عنوان
و ۴۱۴میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد ،ممکن
«افشای معامالت محرمانه صدام و فرانسویها» در گاردین
است هزینهای برابر با  ۲۷میلیارد دالر داشته باشد.
نوشتند« :مقامات الیزه میلیونها فرانک از رژیم عراق رشوه
این هزینه برای پرتاب  ۱۰راکت جهت حمل تجهیزات
گرفتند تا زمینه ارسال تسلیحات به عراق را فراهم کنند .به
مورد نیاز ،استخراج فلزات و آب و ساخت یک پایگاه
پاداش این همکاری ،شرکتهای توتال و الفآکویینت حق
شناور در مدار این سیارک به منظور فراوری مواد خام
سرمایهگذاری پرسود در میدانهای نفتی جنوب عراق را پیدا
صرف خواهد شد .این بــرآورد هزینه از سوی دانش
کردند ».در ادامه این مقاله هم آمده است« :توتال توانست با
آموختگان دانشگاه «نیو ساوث ولز» استرالیا و با همکاری
استفاده از نفوذ خود ،یک کمپین البیگری مداوم به نفع صدام
سازمان ملی هوانوردی و فضایی این کشور انجام شده
راه بیندازد .تلیکات ،وکیل دادگستری و دوست صمیمی طارق
است .آن ها برای ملموستر کردن تخمین خود ،ساخت
عزیز ،زمینه ارتباطات گسترده بغداد با دولت فرانسه را به وجود
ایستگاه معدنکاری فضایی را با پروژه گازی «چورون
آورد .حتی گزارشهایی وجود دارد که تا سال  ،1986بغداد
کــورپ جورجن» مقایسه کردند؛ پــروژ های که هزینه
مبلغ یکمیلیون دالر به حزب سوسیالیست فرانسه پرداخت
اجرای آن ۵۴میلیارد دالر است (دو برابر هزینه ایجاد
ت هیئتهای تفحص
کرد تا در رأیگیریهای پارلمانی و فعالی 
پایگاه معدنکاری در سیارک سیریز) .هزینه راهاندازی
حقوق بشر ،موی دماغ عراقیها نشوند».
یک پایگاه دایمی در سطح کره ماه هم ۹میلیارد دالر
هفت سال بعد از انتشار مقاله بارنت و برایت« ،مایکل
بــرآورد شده است ،ضمن آن که سفرهای بعدی برای
استوثارت»دریادداشتیکوتاهباعنوان«بریتانیامخفیانه
انتقال مواد معدنی و هر کدام از ماموریتهای آن تنها
صدامراتأمینمیکرد»در«فایننشالتایمز»،گوشههایینوشت:
بین  ۵۰تا ۱۰۰میلیون دالر هزینه خواهد داشت.
«اسناد تازه انتشار یافته از حمایت تسلیحاتی دولت مارگارت
با این حــال ،این احتمال وجــود دارد که تا چند دهه
تاچر از صدام ،طی سال  1981به بعد خبر میدهد .پرونده
آینده با کاهش ذخایر معدنی سطح زمین ،شرکتها و
محرمانهایکهبهتازگیعلنیشدهاست،فهرستیازتجهیزات
سرمایهگذاران معدنی جهان بهتدریج نگاه جدیتری
گستردهنظامیراکهبریتانیادرسال 1981بهعراقتحویلداد،
به منابع خارج از جو داشته باشند.
در اختیار همگان گذاشت ه است .در میان این تجهیزات ،صدها
موشک پیشرفته هــاوک ،شاید
مهمترین قلم صادراتی باشد .این
در حالی است که دولت انگلیس،
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
درسال،1981مدعیبیطرفی
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
درجنگایرانوعراقبود».
layout@khorasannews.com
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
بــر اســاس اســنــاد منتشر
شده سیا در سال 2019
اتریش بیش از  200عراده توپ
 155میلیمتری در اختیار عراق
قرار داده بود؛ بلژیک مسئولیت
ساختپایگاههاینظامیصدامرا
برعهده داشت؛ برزیل به بعثیها
خودروهای زرهی و موشکانداز
میفروخت و دانمارک ،واسطه
انتقال تجهیزات نظامی به بغداد
بود ،اما هیچکدام از این کشورها،
جای آمریکا را پر نمیکردند.
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2.4 M views

ورزشکنبلیترایگانبگیر
در ویدئویـی کـه در شـبکه هـای اجتماعـی دسـت بـه
دسـت شـد ،می بینیم که عـده ای جلوی یک دسـتگاه
شـروع بـه حـرکات ورزشـی مـی کننـد .ماجـرا از ایـن
قـرار اسـت کـه متـروی مسـکو بـرای ایـن کـه مـردم
را تشـویق بـه ورزش و افزایـش تحـرک کنـد طرحـی
گذاشـته که هـر فردی کـه  30حرکـت ورزشـی انجام
دهد یـک بلیـت رایـگان مترو مـی گیـرد .کاربـران به
ایـن موضـوع واکنـش نشـان دادنـد .کاربـری در این
بـاره نوشـت« :اگـه ایـن طـرح تـوی ایـران اجرا بشـه
یه عـده میرن جلوی دسـتگاه می ایسـتن بـه جای آدم
هـا حـرکات ورزشـی رو انجـام میـدن و پولـش رو مـی
گیرن ».کاربر دیگری نوشـت« :برای ایـن که فرهنگ
سـازی کنـی ،الزم نیسـت همیشـه جریمـه کنـی بلکـه
بایـد گاهی پـاداش بـدی».

2.1 M views

چمدانهاییکههنوزنرسیدهاند!
روز  ۲۶شهریور امسال و در پی تاخیر  ۱۵ساعته
پرواز شماره  ۴۸۰۲نجف -تهران شرکت هواپیمایی
معراج ،دیگر پروازهای این شرکت هواپیمایی در
فرودگاه نجف با تاخیر زنجیروار و سرگردانی زائران
ایرانی در عراق مواجه شد .مسافران هواپیمایی
معراج پس از تاخیرهای یک روزه با پــروازهــای
جایگزین به تهران منتقل شدند .ایرنا در گزارشی
نوشته است«:حسب اظهارات مدیران هواپیمایی
معراج ،این شرکت با ارسال قطعات ،سعی در رفع
نقص هواپیما داشته که مثمر ثمر واقع نشده و روز
یک شنبه  ۲۷شهریور ،دو فروند هواپیمای جایگزین
برای انتقال مسافران از نجف به تهران اعزام شد ،با
این حال مسافران به تهران رسیدند اما با گذشت
بیش از سه روز از این ماجرا هنوز چمدان های
مسافران این پرواز نرسیده اند! »
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▪شراکت در جنایتی نابخشودنی

1

روزنامه «هرالد تریبون» چاپ انگلیس به نقل از آرتور
شلنجر مشاور جان اف کندی ،رئیس جمهور اسبق
آمریکا با اشاره به سیاست پشتیبانی این کشور از رژیم بعث
هنگام استفاده صدام از بمبهای شیمیایی ،در تاریخ  26آذر
 1369مینویسد« :در حالی که صدام مشغول دست زدن به
چنین عملیاتی [عملیات شیمیایی] بــود ،وام بانکهای
آمریکایی به عراق برای خرید محصوالت کشاورزی بیش از
یک میلیارد دالر بود».
دردسامبر،2002روزنامهآلمانی «،»DieTageszeitung
فاشکردکهگزارشی 11هزارصفحهایدربارهشرکتها
و کشورهای حامی صدام در تولید انواع سالحهای متعارف و
نامتعارف ،در اختیار اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل
متحد قرار گرفتهاست .چند روز بعد از آن« ،تونی پترسون»،
تحلیلگر «ایندیپندنت» در مقاله مفصلی به شرح جزئیات این
گزارشپرداخت.گزارش 11هزارصفحهایفاشمیکردکهطی
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران ،بیش از 150شرکت
بزرگ اروپایی و آمریکایی ،با صدام همپیاله بودهاند و از او در تمام
زمینهها حمایت میکردند .در ایــن پرونده عجیب و غریب،
شرکتهایآلمانیوآمریکاییرتبهنخستراداشتند؛80شرکت
از آلمان و 24شرکت از آمریکا ،به طور مستقیم درگیر حمایت از
صدام شدهبودند .تالشهایی برای افشای جزئیات کمکهای
تسلیحاتیوعددورقمآنهاآغازشد؛اماهرپنجعضودایمشورای
امنیتباایناقداممخالفتکردندوپروندهراکدشد؛شایدبهاین
دلیلکهازهمهآنهاردونشانیدراینپروندهوجودداشت!
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▪حمایت اطالعاتی از رژیم بعث

1

نشریه «ساندی تایمز» در اینباره نوشته است« :رابطه
مستقیم میان سازمان سیا و سفارت آمریکا در بغداد
برقرار شد و دولــت عــراق این امکان را یافت تا از وضعیت
هواپیماهای ایرانی پس از برخاستن به سرعت آگاه شود.
همچنین آمریکاییها ادعا کردند که هر  ۱۲ساعت یکبار از
وضعیت نیروی زمینی ایران آگاهی مییابند و این موضوع
برای عراق امتیاز مهمی محسوب میشد».
«کنت تیمرمن» خبرنگار و نویسنده سیاسی نیز در این
باره مینویسد« :دولت ریگان با تالش چند سازمان و
مشارکت وزارت دفاع ،وزارت امور خارجه و سیا به حمایت از
عراق برخاست .یکی از عناصر مهم این حمایت ،موافقت
رئیسسازمانسیابااینموضوعبودکهآمریکااطالعاتبسیار
حساس و ارزنده مربوط به فعالیت نیروهای ایرانی را به یاری
هواپیماهای آواکس در اختیار عراق بگذارد».
«بروسریدل»دستیارارشدمطالعاتسیاستخارجیدر
مؤسسه«بروکینگز»،درماهمهسال،2013اقرارمیکند:
«ریگان از سال ،1982مأموران سیا را به بغداد فرستاد؛ آن هم با
اطالعات فوقمحرمانه نظامی تا فرماندهان صدام بتوانند با
استفادهازآنها،نقشههایجنگیایرانراخنثیکنند».
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▪حمایتهای مالی کشورهای عربی از رژیم بعث

عالوه بر کشورها و دولت های غربی ،کشورهای عربی هم به
طور همه جانبه از رژیم صدام حمایت مالی میکردند .گزارش
های متعددی از حمایت های مالی امیرنشین های حاشیه
خلیج فارس در رسانه های جهان منتشر شده است ،به طور
مثال رادیو آمریکا اعالم کرد که «امیرنشینهای خلیج فارس
تقریبا  30میلیارد دالر به عــراق بــرای جنگ با ایــران کمک
کردند ».یعنی بیش از نیمی از کمکهای مالی عراق توسط
کشورهای عربی تأمین می شده است .خبرگزاری رویترز در
تاریخ  25دی  1369رقم دقیق کمکهای مالی عربستان به
عراق را به نقل از پادشاه عربستان بیش از  27میلیارد دالر به
صورت کمکهای نظامی و اقتصادی اعالم کرد .بنابر گزارش
خبرگزاری رویترز« ،ملک فهد»در این باره اعتراف کرد« :ارزش
کل اعتبارات ،وامهای بیبهره و دیگر کمکهایی که به شکل
محمولههای نفتی با تجهیزات به عراق شده بیش از 27میلیارد
و  500میلیون دالر بوده است ».ملک فهد در ادامه اعترافات
خود گفت« :این اقالم شامل  5.84میلیارد دالر اعتبار6.75 ،
میلیارد دالر کمک به صورت تولید نفت از جانب عراق در اثنای
جنگ با ایــران 9.25 ،میلیارد دالر وام بــدون بهره و 2.74
میلیارد دالر تجهیزات نظامی و حمل و نقل میشود».

