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آتش بس بیــن جمهــوری آذربایجان
و ارمنســتان کــه بــا اشــتیاق زیــادی در
جهــان همراهی شــد ،حتی یک نصفه
روز هــم به طــول نینجامید و دو طرف
دو روز اســت کــه همچنــان شــهرهای
یکدیگر را زیر آتشبار گرفته اند و دراین
میان ســاکنان قره باغ زندگی دشواری
را سپری می کنند.

یک خانواده ســوری مهاجــر در کانادا،
در چهارمیــن ســال مهاجرتشــان ،نــه
تنهــا بــه زندگــی خــود فــارغ از آتش و
خــون جنگ ،ســر و ســامانی داده اند،
توانســته اند بــا محصوالت کشــاورزی
خــود کــه بــه بانــک غــذای محلــی
می فروشــند ،بــه زندگــی نیازمنــدان
کانادایی نیز رنگی دیگر بخشند.

خشــونت علیــه پلیس فرانســه تشــدید
شده است .در جدیدترین مورد در حمله
 40نفــر بــه یکــی از پاســگاه هــای پلیس
شیشــههای این ســاختمان را شکســته و
خودروهــای پلیــس تخریب شــدند .هر
چند در این حمله کسی آسیبی ندید اما
چند روز قبل در حملهای دیگر دو افســر
به شدت زخمی شدند.

حریری در تکاپوی بازگشت

نخستوزیر سابق لبنان ،برای بازگشت به کرسی خود با رئیس جمهوری و رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد

بنفشــهغالمی«/سعد حریری» که تنها 9
ماه پیش با کرســی نخســت وزیری لبنان
خداحافظــی کــرد 4 ،روز پــس از آنکــه به
رســانهها گفــت گزینه احتمالی نخســت
وزیــری اســت و حــزب او« ،المســتقبل»
هــم خبــر از مذاکــرات در پــس پــرده او با
فراکســیونهای مختلــف داد ،دیــروز بــه
دیدار «میشــل عون» ،رئیس جمهوری و
«نبیه بری» ،رئیس پارلمان لبنان رفت و
با توجه به نزدیکی به مهلت روز پنجشنبه
کــه رئیس جمهــوری لبنان بــرای تعیین
نخســت وزیر جدید تعیین کــرده ،با آنها
وارد مذاکره شد.
بــه گــزارش ســایت خبــری لبنانــی
«نهــار نــت» ،جزئیــات مذاکــرات ظهــر
دیــروز «حریری» با «عون» ،فاش نشــده
اســت .امــا خــود او پــس از خــروج از کاخ
«بعبدا» ،در جمع خبرنگاران حاضر شد
و مذاکراتش با رئیــس جمهوری لبنان را
مثبــت و «دلگرم کننــده» خواند .حریری
کــه از هفتههــا پیــش بــا تبدیل شــدن به
شــخص اولی که پاریــس ترجیح میداد،
وی را واســطه مذاکراتــش بــا لبنانیهــا
کنــد ،مشــخص بــود ،از حمایت فرانســه
برخــوردار اســت ،بــه خبرنــگاران گفــت:
«طــرح فرانســه ،آخریــن فرصــت بــرای
لبنان اســت تا مانع فروپاشی خود شده و

بیــروت را از نو بســازد ».او همچنین برای
به دســت آوردن حمایت احــزاب لبنانی
هــم گفت« :همــه احزاب سیاســی لبنان
بــه خوبــی درک میکننــد ،در زمانــی کــه
کشور با بحرانهای متعدد دست و پنجه
نرم میکند ،زمان مشــاجرههای سیاسی
نیســت .پس بــه رئیس جمهــوری گفتم
کــه بــه زودی هیأتــی را بــرای مذاکــره بــا
بلوکهای مختلف سیاسی اعزام میکنم
تا اطمینان یابیم ،به ابتکار عمل فرانســه
پایبند هستند .زیرا ابتکار عمل فرانسوی،
بر تشکیل دولتی متخصص تأکید میکند
که در طول شــش ماه فارغ از گرایشهای
حزبی تشکیل شود».
ëëسدراههایحریری
نشســت «حریری» بــا «عــون» دیروز
در حالــی برگــزار شــد کــه پیشــتر روزنامه
لبنانی «االخبار» اعــام کرده بود ،اگر این
دیدارها برای «حریری» مثبت باشد ،وی
را میتــوان نخســت وزیر آینده دانســت.
بــا این حال بــه نظر میرســد« ،حریری»
برای رسیدن به چنین عنوانی باید سخت
بکوشــد تا بتواند رضایــت برخی جناحها
و احــزاب را بــه دســت آورد .بــه گــزارش
روزنامه آنالین لبنانی «دیلی استار» یکی
از آنها «نجیب میقاتی» اســت ،کســی که
«حریــری» روز پنجشــنبه در مصاحبــه با
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در حالــی کــه اســتولتنبرگ پشــت خــط تلفن بــود ،ترامپ گفــت اوضاع
اقتصــادی نابســامانی را (از دولت قبلی) به ارث بــرده و عملکرد ناتو نیز
بســیار بد بوده اســت .او از این که اسپانیا (ترامپ تازه با پادشاه این کشور
دیــدار کــرده بود) فقط  0.9درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف
بودجه دفاعی میکند ،گِله داشت .در رابطه با آلمان ،وقتی استولتنبرگ
گفت که موافق اســت آلمان ســهم بیشــتری را بپردازد تــا عدالت برقرار
شود ،ترامپ خوشحال شد.
اســتولتنبرگ پیوســته تأکیــد میکرد که اعضــای ناتو بایــد برای عمل
بــه تعهداتشــان در اجــاس کاردیــف ،تــا ســال  2024یــا حتــی زودتــر
برنامهریــزی کننــد .ترامــپ گفــت ایــاالت متحــده  80تــا  90درصــد از
هزینههــای ناتــو را میپردازد؛ این رقمی بود کــه هیچ یک از ما از آن خبر
نداشــتیم و معلــوم نبــود ترامپ از کدام منبــع این عــدد را نقل میکند.
مجمــوع هزینههای دفاعی امریکا (در سراســر جهــان) کمی بیش از 70
درصد کل بودجه نظامی همه اعضای ناتو است و البته بیشتر هزینههای
امریــکا صرف برنامههــای جهانی و برخی منافع خاص میشــد .ترامپ
حتــی بعداً گفت فکــر میکند در حقیقت امریــکا  100درجه هزینه ناتو را
پرداخت کرده است .منبع این آمار نیز برای هیچ کس مشخص نشد.
او بــه اســتولتنبرگ گفــت از ایــن بــه بعــد بــا توجــه بــه اختــاف در
پرداختهــا بــه ناتو که تا این حد ناعادالنه اســت ،امریــکا فقط به اندازه
آلمان خواهد پرداخت .ترامپ اذعان کرد که استولتنبرگ به طور مداوم
تالشهــای او را بــرای افزایــش بودجــه ناتو توســط هم پیمانــان اروپایی
تحسین کرده اما استدالل او این است که دلیل افزایش هزینهها این بوده
کــه متحدان ناتو فکر میکنند در غیر این صــورت ترامپ ،ایاالت متحده
را از ناتــو خــارج میکنــد .ترامپ بار دیگــر تأکید کرد که دیگر بار ناشــی از
هزینههــای ناعادالنــه را تحمــل نخواهــد کرد .اســتولتنبرگ گفــت کامالً
موافــق ترامپ اســت که چنین وضعیتــی ناعادالنه میباشــد ولی با این
ادعا که بعد از ســالها کاهش بودجه ناتو ،اکنون (از ترس خروج امریکا)
بودجه این سازمان افزایش یافته است ،مخالفت کرد.
ترامپ از اســتولتنبرگ خواســت دربــاره این موضع او به رســانهها
اطالعرســانی کند و از او خواســت با مــن (بولتون) دربــاره روشهایی
صحبــت کند که امریکا دیگر مجبور نباشــد به روش کنونی که ناموجه
اســت و کمکی بــه امریکا نمیکنــد ،هزینههای ناتو را بپردازد .ســپس
ترامــپ گفــت اداره امریکا تاکنون بهدســت افراد خرفت و ســاده لوح
بوده ولی از این پس این گونه نخواهد بود .وی گفت که اروپاییها قدر
ما را ندانســتند و در مســائل تجــاری ما را فریب دادنــد و ما دیگر مثل
قبــل بــه ناتو پول پرداخت نمیکنیم و فقط بــه اندازه آلمان پرداخت
خواهیــم کــرد .ترامــپ در پایــان گفت رســماً نســبت به ایــن موضوع
اعتراض دارد.
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شبکه تلویزیونی «ام تی وی» ،به اختالف
نظراتــی کــه بیــن آنها وجــود دارد اشــاره
کــرد و گفــت« :پیشــنهادهایی که میقاتی
برای تشــکیل کابینه دارد ،غیرقابل قبول
است« ».میقاتی» خواهان تشکیل دولتی
با  20وزیر اســت که  14نفــر از آنان فارغ از
گرایشهــای حزبــی و متخصص باشــند
و  6نفــر از آنــان دارای گرایشهای حزبی
باشــند .او معتقد اســت ،تنها با این شیوه
اســت که میتــوان نگرانیهای احــزاب را
از کنــار گذاشــته شــدن برطرف کــرد .این
پیشــنهاد که با طرح «مکــرون» مغایرت
دارد ،بــا اســتقبال جناحهایی کــه به نظر
میرسید« ،مصطفی ادیب» قصد نادیده

گرفتن آنها را داشــت ،همراه شده است.
بــه جــز «نجیــب میقاتــی» ،رهبــر حزب
«عــزم»« ،جبــران باســیل» ،رهبــر حزب
«جنبــش میهنی آزاد» هــم دیگر چالش
راه «حریــری» اســت .روابــط «ســعد»
بــا «جبــران» پــس از آن نحــس شــد کــه
«حریری» ســال گذشــته بــار ناکامیهای
اقتصادی دولتش را بــر دوش او و وزرایی
انداخــت کــه برآمــده از حــزب «جنبــش
میهنــی آزاد» بودنــد و به طور خاص آنها
را متهــم کرد ،در ضررهــای میلیاردی که
بیــروت بابت دفــع نشــدن زبالههای این
شــهر متحمــل شــد ،نقــش داشــتهاند و
مدعی شد ،لبنان در حالی از مشکل برق

رنج میبرد کــه اعضای «جنبش میهنی
آزاد»  10ســال وزارت انــرژی را در دســت
داشــتند .البتــه «حریری» پــس از آن این
ســخنان را گفــت که «جبران باســیل» به
همراه رهبــران دو حزب مســیحی دیگر،
«ســمیر جعجع» ،رهبر حزب «نیروهای
لبنانــی» و «ولیــد جنبــاط» ،رهبر حزب
«سوسیالیســت ترقیخواه» اعالم کردند
که حاضر به حمایت از او نیستند.
ëëچالشهایآتی
«حریری» اگر از این ســدها عبور کند و
به نخست وزیری برسد نیز دشواریهایی
را پیش رو دارد .به گزارش سایت روزنامه
استرالیایی «نشنال»« ،حریری»  50ساله

 29اکتبــر  2019پــس از هفتهها تظاهرات
گســترده ضــد دولتی که ناشــی از بدترین
بحران اقتصادی این کشور در تاریخ خود
بود ،اســتعفای خود را اعالم کــرد .پس از
او «حســن دیاب» که مردم امید بسیاری
بــه او بســته بودند ،کار خــود را از  21ژانویه
 2020شــروع کرد .او نیز پس از نزدیک به
 7ماه استعفای خود را تقدیم «عون» کرد
و «مصطفی ادیب» مأمور تشکیل دولت
شــد .اما تنها  26روز پس از آن ،استعفای
خــود را اعالم کــرد .اگر «حریــری» بتواند
رضایت احزاب را به دست آورد« ،دیاب»
کــه هنــوز نخســت وزیــر موقــت اســت،
کرســی خود را به کســی خواهد داد که آن
را از او تحویــل گرفته بود و لبنان تنها یک
چرخش  360درجه را در کمتر از یک سال
تجربه خواهد کرد .با این تفاوت که «سعد
حریــری» این بــار مدعی اســت که قصد
دارد ،کابینــهای را تشــکیل دهد که فارغ از
«توافق طائف» و تنها با تکیه بر تخصص
افــراد باشــد .همــان ادعایــی که یــک ماه
پیش نیز «ادیب» با هدف دستیابی به آن
وارد عمل شــد اما در نهایــت ناکام ماند.
زیرا برخالف آنچه ادعا کرده بود ،خواستار
تشکیل کابینهای متشکل از متخصصان
نبود و در واقع قصد نادیده گرفتن احزاب
خاصی را داشت.

توهین مجدد رئیس جمهوری امریکا به معترضان

ترامپ :این حیوانات را بگیرید و به زندان بیندازید
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گــروه جهان /در حالی که اعتراضها به
پورتلند بازگشته و شماری از معترضان
در این شهر در ادامه اعتراضهای ضد
نژادپرســتی خــود اقــدام بــه ســرنگون
کردن مجســمههای «تئودور روزولت»
و «آبراهــام لینکلــن» کردهانــد ،رئیس
جمهــوری امریــکا ،ســه هفتــه مانــده
بــه انتخابــات امریــکا ،معترضــان را
حیواناتی خواند که باید زندانی شوند.
به گزارش ســایت روزنامه انگلیسی
«دیلــی میــل»« ،ترامــپ» در چنــد
رشــته توئیــت کــه نشــاندهنده خشــم
فــراوان او از اعتراضهــا بــود ،از اف
بیآی ،سرویس امنیت داخلی امریکا،
خواســت کســانی را که این مجســمهها
را پاییــن کشــیدهاند ،به زنــدان بیندازد.
او نوشــت« :همیــن حاال ایــن حیوانات
را بگیریــد و بــه زنــدان بیندازیــد .چــپ
رادیــکال خــوب میداند چطــور باید از
قها سوءاستفاده کند».
احم 
اعتراضهایــی که دیــروز در پورتلند
تحت عنوان «روز خشم بومیان» برگزار
شــد ،خیلــی زود تبدیــل به یــک هرج و
مرج کامل شــد و طی آن مجسمههای
«لینکلــن» و «روزولــت» در عــرض 10
دقیقــه ســرنگون شــدند .معترضــان
ســپس در بیانیــهای که قرائــت کردند،
«لینکــن» را بــه دلیل اعــدام  38بومی
امریکایــی پــس از قیــام  1862محکوم
کردنــد و «روزولــت» را نیــز متهــم بــه
«سرقت اراضی بومیان» کردند.

اعتراضها در پورتلند ازهفته گذشته
پــس از آن رو بــه خشــونت گذاشــت
کــه پلیــس امریــکا بــه معترضــان ضد
نژادپرســتی کــه مقابــل اداره مهاجرت
این شــهر در اعتراضــی صلحآمیز گرد
آمده بودند ،حمله کرد.
ëëترفند کهنــه ترامپ بــرای پیروزی در
انتخابات
یــک هفتــه پــس از آنکــه «دونالــد
ترامپ» بــا هدف تکرار عامل موفقیت
انتخاباتــی خــود در ســال  2016دســتور
انتشــار ایمیلهــای هیــاری کلینتــون
کــه در انتخابــات آن ســال جنجالــی
شــد ،صــادر کــرد ،وزارت امــور خارجــه
ایــن اســناد را مشــتمل بر بیــش از ۳۵
هزار ســند میشــود و بخشــی از آن هم
مربــوط به ایران اســت ،منتشــر کرد .به
گــزارش ایرنــا ،شــمار اســناد مرتبط به

ایــران در ایمیلهای شــخصی کلینتون
در دوره تصــدی وزارت خارجــه یکهزار
و  ۵۴۱مــورد اســت که در ایــن ایمیلها
گزارشهــا ،تحلیلهــا و نظریــات
صاحبنظــران مختلــف بــه چشــم
میخورد که درباره ایران ،ســردار شهید
ســلیمانی ،جنگ ســوریه ،درگیریهای
تروریستی در عراق ،تقابل ایران و رژیم
صهیونیســتی ،سیاســتهای جدید در
قبال ایران در رســانهها یا نشســتهای
عمومی مطرح شده است.
به گــزارش «ســیانان»« ،ترامپ»
با کمک رســانههایی مانند فاکس نیوز،
دســت بــه روایــت غیرمنصفانــهای از
ایــن اســناد زده و تالش کــرده ،هیالری
کلینتون و دولت اوباما را متهم سازد که
سعی داشتند ترامپ را با رسوایی تبانی
با روسیه از پا بیندازند .اما بررسی دقیق

ایــن اســناد نشــان میدهد ،این اســناد
چیز جدیــدی برای بازگو کــردن ندارند
و همــان طــور کــه خــود «ترامــپ» نیز
اعتراف کرده است ،براساس اطالعاتی
تأیید نشــده و کامالً ســاختگی پی ریزی
شــدهاند« .ترامپ» حتی تــا آنجا پیش
رفتــه که اوباما و بایدن را مجرم خوانده
است.
بــه نظــر میرســد ایــن جدیدتریــن
اپیزود ترامپ و رســانههای وابسته به او
برای معرفی اوبامــا و تیمش به عنوان
تیمی شــیطانی باشــد کــه قصــد کودتا
علیه ترامپ و دولتش را داشــتهاند .اما
نکته قابل تأمل آنجا است که این اسناد
نــه به طــور کامــل که بــه طور گزینشــی
انتخاب و منتشر شدهاند.
یکی از این اســناد شامل جزئیاتی از
ارزیابــی اطالعاتی تأیید نشــده روســیه
از وقایــع جــوالی  2016بود کــه کلینتون
«طــرح مبارزات انتخاباتــی برای دامن
زدن به یک رســوایی» را در مورد روابط
ترامپ با روسیه تصویب کرد .این سند
نشــان میدهــد ،در نهایــت اطالعــات
موثقی به دســت تیــم هیالری نرســید
و بنابرایــن دموکراتهــا و کارشناســان
امنیــت ملــی بالفاصلــه تصمیمهــا
بــرای انتشــار چنین مطالب مشــکوکی
را زیــر ســؤال بردنــد .امــا فاکــس نیــوز
و دیگــر نهادهــای رســانهای جنــاح
جمهوریخواهان چشم خود را روی این
بخش از مدارک بستهاند.

عوامل مؤثردر خودکشی کودکان

ادامــه از صفحــه اول  -4/مســأله مهم دیگــر عوامل اجتماعــی و اقتصادی اســت .هر چه
شاخصهایتوسعهاجتماعیواقتصادیدراستانهاپایینترباشدآنمردمآسیبپذیرتر
هســتند .حاال که در شــرایط کرونا هم به ســر میبریم ،احتماالً برخی از سرپرستان خانوار
بیکار شدهاند همین بیکاری موجب شده تا تنش بین زن ،مرد و فرزندان در یک خانواده
بیشــتر شود .عوامل اقتصادی روی خانواده فشار بســیاری میآورد .لذا وقتی کودکی اقدام
به خودکشــی میکند حتماً عالئم رفتاری از چند ماه قبلش داشــته است -5 .عامل مهم
دیگر که موجب میشــود کودکان و نوجوانان اقدام به خودکشی کنند نحوه اطالعرسانی و
تنظیم خبر رسانهها است .رسانهها مینویسند دختر 10ساله به خاطر فقر و نداری اقدام به
خودکشی میکند .در نحوه تنظیم خبر ،خبرنگار بهطور شفاف مراحل خودکشی را توضیح
میدهــد .ایــن خبر با واکنشهــای مختلف مردم هم مواجه میشــود .از طرفی بســیاری
نوجوانان هم این مطلب را میخوانند .لذا ما بارها تأکید کردیم که نباید اینچنین خبر چاپ
کرد چرا که این نوع نوشتن رسانهها موجب میشود که نوجوانان و کودکان راه خودکشی را
یاد بگیرند -6 .میتوان از اقدام به خودکشی پیشگیری کرد .آنهایی که درمانده شدهاند و یا
به لحاظ روحی مستأصلند و کسانی که کسی را سراغ ندارند که بار فشار را از روی ذهنشان
بردارد ،میتوانند با جمعیت پیشگیری از خودکشی با شماره  66550200تماس بگیرند.
میتوانند با شماره 4030وزارت بهداشت و یا 1480و 123سازمان بهزیستی تماس بگیرند.
فراموش نکنیم این مراکز دارای روانشناس هستند و خدمات رایگان را به فرد میدهند.

