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شماره شوک903

بيمار ما بميرد بهتر از آن است كه خون به او تزريق شود!

فضاپيمای »دان« به  سيارک 
»سرس« نزديک تر شد

ناس�ا  کاوش�گر  ش�وک:  گ�روه 
جدیدتری�ن تصاوی�ر را از س�یارک 

کوتوله »سرس« به زمین ارسال کرد.
براس��اس گزارش ناسا، مسئوان آژانس 
فضای��ی امریکا سه ش��نبه 30 دی ماه اعام 
کردن��د آخرین تصاویر ارس��الی کاوش��گر 
»دان« را از فاصل��ه 383 ه��زار کیلومتری 
سیارک س��رس دریافت کرده اند.براساس 
محاسبات برنامه ریزی شده، این کاوشگر در 
تاریخ 15 اسفند ماه جاری در مدار سیارک 
کوتوله قرار خواهد گرفت.مهندس »مارک 
ریمن« مدی��ر اجرایی پروژه دان در این باره 
گف��ت: ما در م��ورد کیهان و س��تارگان آن 
اطاعات جالبي داری��م اما تجزیه و تحلیل 
س��یارک کوتوله از فاصل��ه اي کامًا نزدیک 
دانش انسانی را در این زمینه تکمیل خواهد 
کرد.یک ویدئوکلیپ ویژه نیز از این سیارک 
اسرارآمیز به زمین مخابره شده است. تصاویر 
جدید در حالی برای دانشمندان و محققان 
نجومی فرس��تاده می ش��ود که پیش از این 
تلسکوپ فضایی  هابل عکس هایی متفاوت 
ارس��ال کرده بود.اما هر چه کاوشگر دان به 
سیارک کوتوله سرس نزدیک تر شود کیفیت 
تصاویر بهتر خواهد شد و زمینه مطالعه این 

جرم کیهانی را مناسب تر مي کند.

مرگ تلخ مادر باردار 
در رسم اشتباه خانواده

تحليل شوک

  دكتر مجيد ابهري، آسيب شناس اجتماعي 

رسم های اشتباه

سنت ها س��رمایه هاي فرهنگي هر ملت 
و مای��ه دوام فرهنگ در یک جامعه اس��ت 
ام��ا در نگاه رفت��اري به س��نت ها باید بین 
درس��ت و غلط، منطقي و غیر منطقي بودن 
آنها تفاوت قائل ش��ویم. بسیاري از سنت ها 
در جامعه ما زیربن��اي اعتقادی و فرهنگي 
دارن��د که متأس��فانه امروزه کمت��ر به آنها 
توجه مي شود. احترام به بزرگترها، دیدار از 
اقوام، کمک به تهیدستان، ده ها باور سنتي 
مشابه همان ارکاني هستند که جامعه را به 
سوي استواري و تعالي سوق مي دهند اما در 
مقابل این باورهاي س��نتي بسیاري دیگر از 
خرافه ها و باورهای غلط غیر منطقي و دور از 
عقل و آموزه های دیني در جامعه وجود دارند 
که در بسیاري از موارد باعث ایجاد مشکات 
رفت��اري، روح��ي ، خانوادگ��ي و اجتماعي 
مي شوند. این گونه باورها که معلوم نیست از 
کجا وارد فرهنگ ما شده اند، هنوز در بسیاري 
از نقاط اجرا مي ش��ود و باعث تولید هراس و 
تنش بین افراد جامعه مي شود. مثًا حضور 
نداشتن زن مطلقه در مجلس عقد یا دوري 
از افرادي که دچار مشکات روحي هستند و 
ده ها مثال دیگر از انگیزه هاي  غلطی است  که 
امروزه در قالب س��نت حتي قوي تر از قانون 
شده اند و در جامعه وجود دارند یا مثًا اجازه 
ن��دادن به تزریق خون به ی��ک زن باردار که 
در نهایت ب��ه مرگ وي منجر ش��د، یکي از 
نمونه هاي بارز این گونه سنت ها است. بسته 
ش��دن عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان 
یا مخالفت با خواسته هاي منطقي بعضي از 
افراد به خاطر تولد آنها در س��یزدهمین روز 
یکي از ماه ه��ا یا همین نحس بودن عدد 13 
و ضرورت گفتن دروغ سیزده به در، باورهاي 
غلط سنتي هس��تند که متأسفانه هنوز هم 
توس��ط برخي از اف��راد به اج��را در مي آیند. 
در مرحله نخس��ت خانواده ها، سپس نظام 
آموزش��ي و رس��انه ها براي کمرنگ کردن 
و برداش��تن این گونه س��نت هاي غلط باید 
وارد می��دان ش��وند و متولی��ان فرهنگ��ي 
جامعه نباید اج��ازه دهند حتي در بعضي از 
محصوات فرهنگي مثل فیلم ها و سریال ها 
به این گونه سنت هاي غلط اشاره و عمل شود. 
در این میان صدا و س��یما و مدیران صنعت 
فیلم و س��ریال مي توانند بخش بسیار مهم و 
آموزشي داشته و اجازه ندهند این سنت هاي 
غلط و خرافاتي به ن��ام ارزش هاي فرهنگي 
و دیني به نس��ل هاي بعدي منتقل شود. در 
غیر این صورت انباش��ت باورهاي خرافي و 
سنت هاي  اش��تباه در جامعه رسوخ کرده و 
همان گونه که تا امروز نس��ل به نسل و سینه 
به سینه به ما رسیده، به نسل هاي بعدي نیز 
انتق��ال یابد.جن زدگي و موض��وع آل یکي 
دیگر از مواردي اس��ت که ام��روزه به عنوان 
یک س��نت اشتباه توس��ط رماان حرفه اي 
براي کاهبرداري هایش��ان عنوان مي شود 
و هنوز بس��یاري از افراد به ج��اي توکل به 
خداوند و توس��ل به ارواح پاک ائمه اطهار به 
چوب و درخت دخیل مي بندند و چه بسیار 
هستند ش��یاداني که با کمک گرفتن از این 
سنت هاي غلط فرهنگي در بعضي از موارد 
حتي چه��ره باورهاي دیني را خدش��ه دار 
مي کنند. صاحبنظران بزرگوار حوزه علمیه 
و کارشناس��ان مذهب��ي در زمینه این گونه 
س��نت هاي غل��ط همان گونه که ت��ا امروز 
عمل کرده اند، باید به دامنه تاش هایشان 
اضافه کنند و اجازه ندهند عده اي با تکیه بر 
سنت هاي منس��وخ مردم را فریب داده و به 

ارزش هاي دیني لطمه وارد کنند.

علي اصغ�ر افت�اده �  خبرنگار ایران: واکنش عجی��ب خانواده زن 
باردار که پس از زایمان نیاز به تزریق خون داشت مادري را با حسرت دیدن 

چهره کودکش به کام مرگ فرو برد.
»بیمار ما بمیرد بهتر از آن است که خون به او تزریق شود!« این گفته هاي 
باورنکردني خانواده زن بارداري اس��ت که در یک قدمي مرگ قرار گرفته و 
کوچک ترین ثانیه هاي گمشده مي تواند جان وي را به مخاطره بیندازد.در 
اتفاقی غم انگیز اعضای خانواده یک زن باردار یکی از روس��تاهای چابهار با 
جلوگیری از تزریق خون و سرم و جلوگیری از ارائه خدمات پزشکی و ایجاد 
تأخیر در فرآیند پزش��کی باعث مرگ این مادر شدند.اعضای خانواده این 
زن اظهار داشته اند در روستایشان رسم است هیچ گاه خون انسان دیگری 

نباید در بدن کسی دیگر وجود داشته باشد حتی اگر بیمارشان بمیرد.
براساس گفته شاهدان عینی از بیمارستان امام علی)ع( چابهار در هفته 
گذشته، به دلیل زایمان یک زن باردار که بعد از متولد شدن فرزند نیازمند 
به تزریق خون برای جبران خون از دست رفته بوده است با ممانعت اعضای 
خانواده این بیمار  اجازه تزریق خون به این بیمار داده نمی ش��ود و بیمار به 
دلی��ل تأخیر بوجود آمده بعد از انتقال به بیمارس��تان زاهدان به کام مرگ 
فرو مي رود.مخالفت اعضای خانواده این زن بیمار به حدی بوده اس��ت که 
در برابر درخواس��ت مس��ئوان برای اجازه تزریق خون و م��داوای بیمار و 
احتمال مرگ حتمی بیمار به دلیل خون از دس��ت داده اعام می کردند که 
بیمار ما بمیرد بهتر از آن اس��ت که به او خ��ون تزریق کنید! ما فرزند را هم 

نمی خواهیم، فقط اجازه دهید بیمارمان را با خود ببریم.
ظاهراً مادر این بیمار که خود نیز حضور داش��ته است اعام می کرد، ما 
خودمان در روستاها بچه هاي زیادي به دنیا آورده ایم و این طور چیزها نیاز 
نبوده اس��ت !تماس مس��ئوان با پدر این زن باردار نیز نتیجه بخش نبود تا 
اینکه بناچار براس��اس تصمیمات اجرایی و دخالت حراست بیمارستان و 
دور کردن خانواده بیمار از تخت بیمار تزریق س��رم و خون به بیمار پس از 
حدود 10 ساعت تأخیر آغاز می شود، اما کار از کار گذشته بود و در حقیقت 
زم��ان مؤثر برای مداوای بیمار صرف بگو مگو و توجیه اطرافیان بیمار برای 
اقدامات پزش��کی ش��ده بود به گونه اي که زن باردار به کام مرگ فرو رفت.

دکتر »عبدالعزیز نماشیری« رئیس بیمارستان امام علی)ع( چابهار در این 

خص��وص به» ایران« گفت: برخي از عائ��م مریضی ها بعد از زایمان ظاهر 
می ش��ود و در این بیمار نی��ز بعد از زایمان عائم کبد چرب دیده ش��د که 
ش��دت پیش��رفت این بیماری به قدری بوده که تقریباً کبد در حال از کار 
افتادن بوده است و باید اقدامات سریع پزشکی انجام می شد در این شرایط 
در هماهنگی با متخصص��ان فوق گوارش در زاهدان و رزرو تخت، اقدامات 
برای انتقال بیمار به زاهدان صورت گرفت، اما متأس��فانه درنگ اطرافیان 
این بیمار و ظاهراً بي اعتمادي آنان به پزشکان و شیوه درمانی فرصت زمانی 
مناس��ب را تلف کرده و س��رانجام با وجود تمام تاش های پزش��ک وقتي 
زن جوان به بیمارس��تان زاهدان منتقل می ش��ود به دلیل شدت پیشرفت 

بیماری به خاطر تأخیر 10 ساعته درگذشته است.
تحلیل ش�وک: اکنون مادر جان باخته و آرزوی دیدن کودک خود را 
از دس��ت داده و همچنین این نوزاد از داشتن مادر محروم شده است. واقعاً 
درباره این اتفاق نادر چه می توان گفت، چه کس��ی را باید مسئول دانست، 
م��رگ این مادر و محروم ش��دن فرزندان از داش��تن مادر و هزاران س��ؤال 

بی پاسخ را چه کسی یارای پاسخ گفتن دارد.
آیا می توان این اس��تدال را پذیرفت که خانواده بیمار در هر ش��رایطی 
می تواند بدون رعایت توصیه های پزشکی و ادامه مداوا از جمله تزریق سرم، 
خون و... بیمار را مرخص و به محلی دیگر منتقل کنند؟ چگونه است که اگر 
بیمار در بیمارستان یا اتاق عمل جان ببازد مدعی می شویم و بازخواست را 
حق همه می دانیم، اما در مقابل مرگ بیمار به دلیل تصمیمات و تأخیرهای 
ایجاد شده توس��ط همراهان نمي توانیم کاري کنیم، آیا اجازه زنده ماندن 
بیمار فقط در دس��ت پدر، مادر و همس��ر اس��ت؟ آیا امروز کسی می تواند 
خانواده این بیمار را بازخواس��ت کند که چرا جلوی ارائه خدمات پزش��کی 
ضروری را در زمان مناس��ب گرفته اند و شاید مسبب اصلی مرگ این مادر 
هس��تند.نکته حزن برانگی��ز در مرگ تلخ مادر این ک��ه خانواده وي پس از 
م��رگ بیمار خود، ناخودآگاه دیگران را مقصر می دانند و مدعی می ش��وند 
که خدمات خوب نبوده اس��ت. جای تحقیقات علمی، میدانی و پژوهشی 
درخصوص چرایی وقوع چنین حوادثی خالی است و باید همپای تصمیمات 
توس��عه ای و زیربنایی برای حوزه های فرهنگی و اجتماعی و بهبود شرایط 

کلی جامعه فکر اساسی کرد.

گ�روه ش�وک: سرش�ناس ترین قاچاقچي 
انس�ان ک�ه هدای�ت ش�بكه عظی�م مهاجرت 
ایراني ها به اس�ترالیا را بر عهده داشت، از سوي 

پلیس پایتخت دستگیر شد.
این مرد با وجود اینکه موفق شده بود با انتقال زنان 
و مردان ایراني به استرالیا اعتبار زیادي به دست آورد، 
ب��ه خاطر کاهبرداري از 150 زن و مرد تحت تعقیب 
گرفته شد.»بهروز« 45 ساله با فریب زنان و مرداني که 
آرزوي زندگي رؤیایي در آن س��وي مرزها و استرالیا را 
در س��ر داشتند، ابتدا آن هارا  به کشور اندونزي انتقال 
مي داد و اغلب طعمه هایش روزها و ماه ها در اندونزي 
س��رگردان و بیکار در انتظار لنج هاي فرس��وده براي 
رس��یدن به خاک اس��ترالیا مي ماندند.این قاچاقچي 
حرفه اي در تهران، اندونزي و استرالیا معروف به سفیر 
مهاجرت ایرانیان ب��وده و در ازاي گرفتن 30 میلیون 

تومان وعده مهاجرت و کار تضمیني در استرالیا را مي داد.بهروز سرکرده 
باند قاچاق انس��ان به کش��ورهاي دیگر اس��ت که با یکي از آژانس هاي 
مس��افرتي در خیابان ش��ادمهر همکاري داش��ته و از طریق این آژانس 
بلیت س��فر به اندونزي را صادر مي کرد و توانسته بود عده بي شماري از 
ایراني ها را به اس��ترالیا انتقال دهد.وي پس از اینکه مشهور و زبانزد همه 

در تهران، اندونزي و اس��ترالیا شده و خود را در برابر 
زنان و مردان زیادي دید که مي خواستند به استرالیا 
مهاج��رت کنند، تصمیم عجیب و خطرناکي گرفت. 
این مرد شیاد بیش از 150 مهاجر ایراني را در خاک 
اندونزي رها کرد و پول بادآورده اي به جیب زد.وقتي 
ایراني هاي سرگردان به هر شکل به خاک کشورمان 
باز مي گش��تند، به خاطر این کاهب��رداري از بهروز 
ش��کایت کردند و با توجه به اینکه بررس��ي ها نشان 
داد قاچاقچي انس��ان به وعده هایش تعهد نداش��ته 
اس��ت و دست به کاهبرداري زده، با دستور بازپرس 
شعبه سوم دادسراي فرودگاه تیمي از پلیس امنیت 
پایتخت وارد عمل ش��دند و بهروز را در مخفیگاهش 
واقع در پونک دس��تگیر کردند.بناب��ر این گزارش، با 
توجه به گس��تردگي اقدامات این قاچاقچي انسان، 
بازپرس پرونده خواستار انتشار عکس بهروز با اتهام 
کاهبرداري و خروج غیر قانوني افراد از کشور شد تا کساني که در توطئه 
مش��ابهي در دام این قاچاقچي انس��ان افتاده اند، براي طرح شکایت به 
ش��عبه سوم دادس��راي مهرآباد تهران مراجعه کنند.این گزارش حاکي 
اس��ت کس��اني که اطاعاتي از دیگر جرایم بهروز دارند نیز مي توانند با 

شماره 2186190 پلیس امنیت پایتخت تماس بگیرند.

سرشناس ترين قاچاقچي انسان 
پشت ميله هاي زندان

150 زن و مرد با وعده زندگي در استراليا فريب خوردند

گروه شوک: ظاهراً این میمون 
آموزش هایش را خیلي جدي 

گرفته که با ابروهایي درهم 
کشیده به جزئیات گوش 

مي کند. تصویر این میمون 
سختكوش در باغ وحش توکیو و 

در جریان برگزاری یک سیرک 
داخلي ژاپن گرفته شده است. به 
گفته »شیزو کامبایشي« عكاس 
این تصویر جالب، در این صحنه 

مربي میمون در حال تعلیم دادن 
بوده و این شاگرد سختكوش 

براي ارائه یک نمایش بي نقص 
سراپا گوش شده است.

ژست متفكرانه!

گروه شوک: »یوسري هاریساندي« عكاس هندی حیات وحش از لحظات آشنایي 
دو کرم درختي تصویري زیبا گرفته است. این عكس زیبا که در میان شاخه هاي 
درختان گرفته شده نشان مي دهد دو کرم هنگام راه رفتن، روي شاخه ها با یكدیگر 
آشنا شده اند و قصد دارند زندگي جدیدي را با یكدیگر آغاز کنند. یكي از کرم ها که 
از این آشنایي به هیجان آمده روي پاهاي خود بلند شده و شوق و ذوق خود را بخوبي 
نشان مي دهد و گویي به جفت خود مي گوید بگذار در آغوشت بگیرم. 

مرا در آغوش بگير

شكارچي مخوف

گروه ش�وک: تصوی��ر یک حلزون ش��کارچي در 
اعماق آب هاي ایال��ت »یوتا«ي امریکا هنگام بلعیدن 
ماهي کوچک گرفته ش��ده اس��ت. بر اس��اس گزارش 
پروفس��ور »بالدومرو اولیورا« اس��تاد دانش��گاه یوتا، 
این حلزون ش��کارچي C.geographus نام دارد و 
با استفاده از یک نوع سم مرگبار تحت عنوان انسولین 
طعمه اش را ش��کار مي کند.این حلزون قادر اس��ت تا 

چند برابر دهانش را بگشاید و طعمه اش را ببلعد.

يورش پليس كنيا با گاز اشک آور به دانش آموزان معترض
اعتراض بچه هاي کنیایي به خاطر از دست دادن زمین بازي 

گروه ش�وک: مأموران پلیس کنیا در واکنش به حرکت اعتراض آمیز دانش آموزان مدرس��ه ای به خاطر تعطیلی زمین بازی ش��ان با 
استفاده از گاز اشک آور به سوی آنها یورش برد.براساس گزارش رسانه های خبری کنیا،  دانش آموزان دبستان انکاتا یولو واقع در نایروبی 
پایتخت کنیا که همراه خانواده هایشان سه شنبه 30 دی ماه جاری به دلیل بسته شدن زمین ورزشی شان اعتراض کرده بودند، ناگهان با 
اقدام پلیس غافلگیر ش��دند ولي دانش آموزان در واکنش به این موضوع  با خراب کردن دیوار حائل زمین بازی شان نفرت و انزجار خویش 
را نشان دادند و مأموران پلیس نایروبی که در برابر حرکت معترضانه دانش آموزان خشمگین شده بودند با استفاده از گاز اشک آور به آنان 

یورش بردند.این اقدام سبب شد گروهي از دانش آموزان 6 تا 13 ساله دچار ناراحتی های تنفسی شوند.


