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«ازدواج اجباری» از اشــکال ديگر برده داری 
مدرن در عربستان اســت که موجب باالرفتن 
ميانگين تجرد در ميان زنان عربستانی شده است، 
به گونه ای که آمارهای رسمی نشان می دهد، تجرد 
طی ۴  سال رشد ۱۰۰درصدی داشته است. عواملی 
چون تعصبات نژادی، قبيله ای، طايفه ای و يا طمع 
حفظ اموال موجب رشد پديده ازدواج اجباری در 
عربستان شده است. به گزارش مشرق نيوز، اين 
شکل جديد برده داری امروزه در کشوری مانند 
عربستان  ســعودی به يک تجارت غير قانونی و 

البته منبعی پردرآمد تبديل شده است.
اجاره ساعتی انسان

 آن چه بر اين گفتــه مهر تأييد می زند، گزارش 
ســازمان بين المللی حقوق بشری است. يکی از 
نمودهای آشــکار و ملموس برده داری مدرن در 
عربستان شرکت های کاريابی سعودی هستند. 
تعامل اين شــرکت ها با کارگران خارجی بسيار 
توهين آميز و به دور از ارزش های انسانی است. 
حتی گفته شده که يکی از اين شرکت ها اقدام به 
عرضه شماری از کارگران زن خارجی خود در بازار 

و اجاره ساعتی آنها کرده است.
قاچاق کودکانی از يمن

از ديگر نمادهای بــرده داری مدرن می توان به 
قاچاق اتباع کشــورهای يمن، سودان، اتيوپی، 
اريتره، ســومالی و غيره به عربستان اشاره کرد. 
اغلب اين افراد را کودکانی تشکيل می دهند که 
به خاطر فقر مقابل مبلغی ناچيز از خانواده هايشان 
خريده می شــوند تا با سرنوشتی ســياه تر در 

عربستان مواجه شوند. 
خريد دختران مصری

در اين راستا دسامبر  سال گذشته مطبوعات 
عربســتان از کشــف باند قاچاق انسان در 
فرودگاه جده خبر دادند که توسط يک افسر 
سعودی اداره می شد و اقدام به خريد دختران 
مصری به مبلــغ  هزار دالر و فــروش آنها به 
طرف های ديگر در کشــورهای ديگر منطقه 
می کردند. نکته بســيار مهم نفوذ گســترده 
شاهزادگان سعودی در باندها و مافيای قاچاق 
انسان در عربستان اســت که ساليانه از اين 

تجارت مبالغ هنگفتی کسب می کنند.

مافیاى «قاچاق انسان» در عربستان
درآمد هنگفت شاهزادگان سعودى از دختران عرب و آفریقایى

گزارش تصویرى

خبــر نگهــداری از حيوانــات وحشــی در خانــه و 
باغ وحش های خصوصی، چند سالی است که هر از گاهی 
به صدر اخبار می آيد. مســئوالن مختلف از دستگيری 
خاطيان و نجات حيوانات می گويند و اما در نهايت همچنان 
بسياری از گونه های وحشی مانند شير، ببر، پلنگ، خرس، 
ميمون، راکون، راســو و انوع و اقسام خزندگان در اسارت 
خانه افراد متمولی است که دوست دارند حيوان خاصی 
در خانه داشته باشند. اين در حالی است که بر اساس ماده 
٧ قانون شــکار و صيد و ماده ٨ قانون حفاظت و بهسازی 
محيط زيســت، اگر شــخصی عالقه مند بــه نگهداری 
حيات وحش (چهارپا، پرنــده و خزنده) يا خواهان برپايی 
يک مرکز نگهداری حيوانات باشد، بايد از سازمان حفاظت 

محيط زيست مجوز اخذ کند.
حيوانات به دو گونه وحشی و اهلی تقسيم می شوند. 
طبــق تعريــف قانونی حيــوان اهلی عبارت اســت از 
چهارپايان، پرندگان، آبزيان، زنبور  عسل و کرم ابريشـم 
که پرورش يا نگـــهداری آنها از نـــظر شرعی، بالمانع 
است. حيوانات وحشی هم آن دسته از حيواناتی هستند 
که با آموزش صاحب آنها به طور کامل رام نمی شــوند و 
نگهداری آنها شرعی به حساب نمی آيد. با اين تعريف و 
در کنار تصويب آيين نامه نحوه نگهداری حيوانات اهلی، 
نگهداری و پرورش هر نوع حيوان به شرط اهلی بودنش 
مجاز اعالم شــد. در اين حالت برای نگهداری آنها ديگر 
نيازی به گرفتن هيچ گونه مجوزی نيست. آزادی عمل 
در اين خصوص تا جايی است که ايجاد محل نگهداری 
حيوانات اهلی در محدوده روســتاها از رعايت ضوابط و 
معيارهای اســتقرار واحدها و فعاليت هــای صنعتی و 

توليدی معاف است.
اين مســأله درباره حيوانات وحشــی متفاوت است و 
همچنان بسياری از اين حيوانات بدون اخذ هيچ مجوزی 
و به صورت قاچاقی نگهداری می شوند. اين در حالی است 
که صادرات،  واردات و خريد و فروش هرگونه حيات وحش 
هم بايد با هماهنگی ســازمان حفاظت محيط زيســت 
باشــد و هرکس خواهان نگهداری از اين حيوانات است 
از ادارات کل محيط زيســت اســتانش مجوز اخذ کند. 
علی تيموری، مديرکل حفاظت و مديريت شکار و صيد 

سازمان محيط زيست هم در جديدترين صحبت هايش 
گفته سازمان محيط زيست به هيچ فردی مجوز نگهداری 
گونه های در معرض خطر و يا منقرض شده همچون ببر را 

نداده است.
گران قيمت های خانه نشين

چندی پيش عبدالرضا باقری، دامپزشک به مهر گفته 
بود که باغ وحش تهران بچه شيرها را با قيمت يک ميليون 
تومان به فروش می رســاند. «اين اقدامــات کار دالالن و 
قاچاقچيان است  که به ســادگی در حال انجام است و در 
باغ های وحش مثل باغ وحش تهران به ســهولت انجام 

می شود.»
 توله هايی که به راحتی از باغ وحش ها خارج شــده و 
ديگر هم به آنجا برگردانده نمی شــوند و به گفته روزبه 
مريدپور، دامپزشــک حيات وحش اين گونه ها شکار 
افراد مختلفی هستند: «افرادی که اين حيوانات خاص 
را نگهداری می کنند، به چند دســته تقسيم می شوند. 
اين افراد دالل ها يا قاچاقچيانی هستند که اين گونه ها را 
از کشورهای مختلف قاچاق می کنند و به باغ وحش ها و 
افراد خاص می فروشند؛ يا اينکه افرادی دچار اختالالت 
روانی هستند که گونه های درمعرض خطر را نگهداری 
می کنند و به دليل ترس از دســت دادن اين گونه ها را 
به بيمارستان يا کلينيک ها نمی برند و دامپزشک را به 
محل نگهداری آورده يا خود درمانــی می کنند. افراد 
ديگری نيز هســتند که به دليل زندگــی مرفه دارای 
باغ وحش های خصوصی در منازل خود هســتند که از 
اين گونه ها نگهداری می کنند.» نگهداری از حيوانات 
وحشی عالوه بر هزينه  ابتدايی خريدشان شامل هزينه 
خورد و خوراک، محل نگهداری و درمان هم می شود. 
هزينه های گزافی که تنها قشــری خــاص از پس آن 
برمی آيند. قيمت  اين حيوانات هم مختلف است. از بره 
گوزن زرد اروپايی که بر اســاس گزارش هايی از چند 
ســال قبل ٣تا ٤ميليون تومان بود تا توله خرس های 
٢٥ ميليــون تومانــی و ايگوآنای ٦ميليــون تومانی. 
قيمت هايی که حاال و در بــازار فعلی حتما به رقم های 
نجومی رسيده اند و حيات برخی از موجودات وحشی را 

همچنان در دستان قاچاقچيان محبوس کرده اند. 

اسارتگاه هاى خانگى و دالالن حیات وحش
نگهدارى جانوران وحشى بدون مجوز قانونى جرم است

  گردهمایى اهالى فرهنگ و هنر ایران در پاسداشت شهداى مدافع حرم و سالگرد شهید 
محسن حججى با عنوان کنگره «سربداران» دوشنبه شــب در تاالر وحدت تهران برگزار شد. 

(مشرق نیوز)

  تصویــري از گفت وگــوي آذري جهرمــی بــا بانــوي بلــوچ، در ســفر اســتانی بــه 
سیستان وبلوچستان. (انتخاب)

  صبح دیروز با مشــارکت سمن هاى محیط زیســتى، بسیج و هالل احمر ســاحل شهرستان 
رودسر از پیشروى گیاه ســنبل آبى پاکسازى شــد. ســنبل آبى از جمله گونه هاى مهاجم غیر 
بومى اســت که با ســرعت باال در پهنه آبى تکثیر مى شــود و با گســترش در مناطــق مختلف، 

تهدیدى براى تنوع زیستى و عامل مرگ تدریجى تاالب ها است. (خبرآنالین)

  در شهر بمبئى هند تیم هاى بسیارى براى ساخت برج هاى انسانى گرد هم آمدند و رقابت 
عجیبى را براى ساخت برج هاى انسانى آغاز کردند. (مشرق نیوز)
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در جلسه علنی ديروز مجلس، رئيس مجلس شورای اســالمی در پاسخ به تذکر يکی از نمايندگان 
مجلس مبنی بر افزايش مشکالت مردم گفت: «نگرانی های نمايندگان درست است، کميسيون اقتصادی 
که محور بررسی موضوعات اقتصادی اســت، هفته آينده به سرکشی از حوزه های انتخابيه نمی روند و 
جلسات با دولت را پيگيری می کنند.» او همچنين تأکيد کرد: «پيچيدگی هايی در اين کار وجود دارد و 
حل مشکالت جواب يک خطی ندارد.» او در پايان گفت: «در مورد دورنمای کلی وضع اقتصادی کشور 

هم جلسه ای با دولت می گذاريم تا بحث های جدی تری انجام شود.»

على الریجانى:  

حل مشکالت 
کشور جواب یک 

خطى ندارد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

 در روزهـاى پـس از بروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـترى نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلى بترسـند 
و فشـار زیـادى به آنهـا وارد 

شـده باشد.

6میلیون نفر از بیمارى خودشان بى خبرند

بحران ایرانى مرگ زودرس
تعداد کل کســانی که در آخرين همه گيری وبا جانشان را از دســت دادند ٤٦ نفر بود. 
همين ايدز که اســمش لرزه بر اندام ما می اندازد ساالنه نزديک به ٤٠٠ نفر فوتی می دهد. 
از آن طرف بيماری های زمينه ای مانند فشار خون ساالنه جان صدها هزار نفر را می گيرد 
اما نه تنها اسمش کسی را نمی ترساند، بلکه به گفته معاون تحقيقات وزير بهداشت چند 
ميليون مبتالی به اين بيماری اصال از وجود آن هم خبر ندارند. ابراز نگرانی رضا ملک زاده، 
نويسنده همکار در مطالعه جهانی بار بيماری فشار خون، از ميزان باالی ناآگاهی از ابتال به 
فشار خون در جامعه ايران، درحاليست که مطالعات ملی مختلف نيز اين حقيقت بسيار تلخ 
و هشداردهنده را اثبات کرده اند. چنانچه مطالعه «شيوع، آگاهی و عوامل خطر فشار خون 
باال» که بر روی ٥٠ هزار زن و مرد ٤٠ تا ٧٥ سال شرکت کننده در مطالعه بزرگ کوهورت 
گلستان انجام شده نشان داد که ٢١ هزار و ٣٥٠ نفر (٤٢ درصد) از افراد مورد بررسی، دارای 
فشار خون باال هستند که در بين مبتاليان، فقط ٤٦ درصد از بيماری خود آگاهند و بيش از 

نيمی از آنها از ابتال به اين بيماری بسيار پرخطر بی خبرند.
همچنين در يک مطالعه ملی، ميزان آگاهی مبتاليان به فشار خون باال ، ٣٤ درصد برآورد 
شده و مطالعه ديگری در سطح تهران، شمار مبتاليان آگاه از ابتال به بيماری را ٥٠درصد و 

مطالعه ای در اصفهان، ٤٣ درصد اعالم کرده است.
ملک زاده دو علت مهم را برای اين بی خبری بسيار پرخطر نام می برد: «عدم توجه کافی 
جامعه پزشکی و جدی گرفته نشــدن فشار خون باال توســط مردم؛ که اگر اين دو عامل 
برطرف شود، شاهد کاهش ٢٥ درصدی مرگ های ناشی از سکته های قلبی و مغزی در ايران 
خواهيم بود.» ثبت ميزان قابل توجهی مرگ و ناتوانی منتسب به فشار خون باال در بسياری 
از مطالعات ملی تاييد شده است؛ چنانچه به گفته ملک زاده، مجری مطالعه بزرگ کوهورت 
گلستان، نتايج بررسی اين مطالعه ٥٠ هزار نفره نشان داده است که ٥٠ درصد مرگ و ميرها، 
ناشی از حوادث قلبی عروقی بوده و در اين بين، ٣٣ درصد مرگ و ميرهای قلبی عروقی به 
علت فشار خون باالست. حقيقت تلخ ديگری که معاون تحقيقات وزير بهداشت به آن اشاره 
می کند مرگ ساالنه ٣٣ هزار ايرانی زير ٥٥ سال به دليل سکته های قلبی و مغزی عمدتا 

ناشی از فشار خون باال است.
رئيس پژوهشــکده بيماری های گوارش و کبد علوم پزشــکی تهران گفت: به اين آمار 
تاسف بار، بايد سال های از دست رفته عمر ايرانی ها به دليل ناتوانی های ناشی از فشار خون 
باال را نيز افزود که هم اکنون به ٢ ميليون سال رسيده و ٦٢ درصد نسبت به ٢٥سال گذشته 

افزايش يافته و عدد بسيار قابل توجهی است.

اعتراض مردم برزیل به دلیل سوختن موزه 200 ساله
صدها نفر در اعتراض به آتش سوزی که قديمی ترين و مهمترين موزه تاريخی برزيل را 
نابود کرد، با پليس درگير شدند. موزه ملی ۲۰۰ ساله برزيل که آثار آن تاريخچه ۱۱هزار 
ساله دارد، پس از آتش سوزی ويرانگری که اواخر يکشــنبه شب رخ داد، از بين رفت. 
اگر چه وســعت ويرانی هنور نامعلوم است، اما تصاوير هوايی نشان می دهد که آسيب 
گسترده به سراسر ساختمان وارد شده و تخمين زده می شود ٢٠ ميليون اثر داخل آن 

نابود شده باشد. 

اتفاق

اتفاق

آتش زدن هورالعظیم عمدى 
است؟

رئيس محيط زيســت درباره آتش سوزی های 
هورالعظيم در خوزستان مدعی شد که «هورالعظيم 
را آتش می زنند تا پــول برق ندهند و اين گونه برای 
ما گرفتاری ايجاد و به ما جفا می کنند.» عيســی 
کالنتــری که ديــروز، سه شــنبه، در پانزدهمين 
کنگره ملی «علوم زراعت و اصالح نباتات» صحبت 
می کرد، به جزييات ماجرا اشاره نکرد. معاون رئيس 
جمهــوری در ادامه با انتقاد از آن چه «ســکوت» 
بســياری از انجمن های علمی در حوزه آب خواند، 
گفت: «در سال ۷۷ دکتر جواهری - آب شناس - به 
من گفت که با ادامه سدســازی در اطراف درياچه 
اروميه، اين درياچه تا سال ۹۵ خشک می شود اما آن 
زمان برخی گفتند که با اين همه آب چطور حرف از 
خشک شدن می زنيد؟» کالنتری در بخش ديگری 
از صحبت هايش بر لزوم ارتباط با انجمن های علمی 
مختلف تاکيد و خاطرنشان کرد: «دانشگاه تهران 
برای بهبود وضعيت تاالب انزلی يک هزينه ۵۰ هزار 
ميليارد تومانی برآورد کرده اســت اما يک گروه از 
جوانان متخصص اصفهانی اعالم کرده اند که با يک 

دهم اين هزينه کار را انجام می دهند.»
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داد
روی پس از بازى نهنگ  آبى، مومو بازى دیگرى است که جان افراد را تهدید مى کند

واتس آپ هم خطرآفرین شد!
بعد از بازی نهنــگ آبی و خطرات بــازی با آن و 
خودکشی پسران و دختران نوجوان و جوان، درحال 
حاضر بازی آنالين ديگری به نام مومو فراگير شــده 
که از طريق واتس آپ رايج شده است. بازی خطرناک 
مومو به تازگی وارد شــبکه های اجتماعی شده و با 
ارسال تصاوير ترســناک و پيام های خشن، کاربر را 

تحت تأثير قرار می دهد.
اين بازی در اپليکيشــن واتس آپ گسترش پيدا 
کرده و به اين صورت اســت که مرحله اول شــماره 
تماســی به صورت ناشــناس، کاربران را به چالش 
دعوت و آنها را تحريــک می کند تا به مومو يک پيام 
ارسال کنند. در مرحله بعد که کاربر پيام را ارسال کرد، 
تصاوير ترسناک و عکس های وحشتناک و پيام های 
خشــونت آميز و تحريک کننده برای کاربر ارســال 
می شــود و عکس چهره يک زن ترسناک نيز نماد 
اين بازی است. اين عکس متعلق به حساب کاربری 

اينستاگرام يک عروسک ساز ژاپنی است.
درچند روز اخير، يک دختربچه ۱۲ساله خودکشی 
کرده و با تحقيقات و بررسی های انجام شده، مشخص 

شده است که خودکشی اين دختر نوجوان با اين بازی 
آنالين مرتبط است. فعال انگيزه و هدف از طراحی و 
همچنين طراح و کشوری که سازنده اين بازی است، 
مشخص نيست، اما مشخص شد که فاجعه ای جديد 
جان نوجوانان را در دنيا تهديد می کند و اين بازی نيز 
مانند نهنگ آبی خواهد شد که باعث مرگ چندين 

نفر در روسيه و چند کشور ديگر شد.
تاکنون اين چالش درچند کشور ازجمله آرژانتين، 
مکزيک، آمريکا، فرانسه و آلمان ديده شده و بيشترين 
محبوبيت را در آمريکای جنوبــی دارد و نوجوانان را 
هدف قرار داده است. يک روزنامه آرژانتينی در يک 
گزارش نوشته است؛ دختربچه ۱۲ساله ای که احتمال 
می رود قربانی اين بازی شده، از تمام فعاليت های خود 
قبل از خودکشی فيلمبرداری کرده و مقامات گفته اند 
که احتماال فردی او را به خودکشی ترغيب کرده 
اســت. در پی رواج و فراگيرشــدن بازی آنالين 
مومو، از کاربران واتس آپ خواســته شــده تا به 
شماره ناشناســی به شــکل پيام تماس جواب 

ندهند و ارتباطی برقرار نکنند.


