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رویداد

خودکشی را رواج ندهیم
سیما فراهانی
روزنامهنگار

در دنیای تکنولوژی و فضای مجازی زندگی می کنیم. 
دنیایی که پیر و جوان و کودک و نوجوان نمی شناسد. 
حاال  دیگر به لطف همین دنیای مجــازی همه در هر 
رده ســنی در جریان تمــام اخبار تلخ و شــیرین قرار 
می گیرند. وقایع را جزء به جزء می  خوانند و تصاویرشان 
را می بینند. وقایعی که ممکن است وحشتناک باشد و 
تا مدت ها روی ذهــن و روان جوانان و نوجوانان یا  حتی 
کودکان تأثیر زیادی بگذارد. چند ســال پیش بود که 
شنیدیم پسربچه ای تحت تأثیر یک سریال تلویزیونی 
دست به خودکشی زده  اســت. خبر وحشتناکی بود. 
یک پسربچه چیزی را که از تلویزیون دیده بود، الگو قرار 
داده و می خواست ســکانس به سکانس آن را  در دنیای 
واقعی اجرا کند. خودش را کشت تا مثل شخصیت های 
اصلی سریال تبدیل به روح شود و همه جا سر بزند. کم 
نیستند  کودکان و نوجوانان و جوانانی که تحت تأثیر یک 
فیلم یا خبر واقعی دست به کارهای خطرناک می زنند. 
»خودکشی تحت تأثیر  مشــکالت خانوادگی«؛ کافی 
است کسی که مشــکالت خانوادگی دارد، این تیتر را 
بخواند. همین تیتر او را بــه خواندن ادامه خبر  ترغیب 
می کند. خودش را به جای آن فردی که خودکشی کرده 
می گذارد. مشکالت خودش برایش پررنگ می شود و 
حتی می  تواند آن فرد را درک کند. با خودش می گوید 
پس راه حل همین است و تمام. تجربه نشان داده انتشار 
اخبار خودکشی می تواند در  ترویج آن تأثیر زیادی داشته 
باشد. در این سال ها که خبرنگارم، همیشه به ما می گفتند 
خبرهای خودکشــی را کار نکنید، مردم یاد  می گیرند. 
راست هم می گویند، الگوبرداری در جامعه ما که بخش 
زیادی از آن را فضای مجازی تشکیل می دهد، بسیار زیاد 
شده  است. شاید بگویید اخبار تلخ دیگر مثل قتل، اسید 
پاشــی و تجاوز هم می تواند الگو شوند، ولی این جرایم 
آسیب به دیگران است و  ممکن است هر فردی توانایی 
انجام را در خود نبیند ولی خودکشــی، فرق می کند. 
اگر کسی کمی آشفتگی روحی و مشکالت  خانوادگی 
داشته باشــد، می تواند به آسیب رساندن خودش برای 
حل گرفتارهایش فکر کند. برای همین خودکشــی را 
نباید رواج داد.  نباید روی خبر مرگ های خودخواسته 
مانور داد. چه برســد به آن که این عمل را به یک فریاد 
تبدیل کرد. فروغ  ادریسی، یک روانشناس بالینی همین 
چند روز پیش بود که درباره ماجرای ســحر، به همین 
مسأله تأکید کرد:  »سحر تبدیل به یک نمونه شده و این 
برای جامعه ممکن اســت بسیار خطرناک باشد. سحر 
خودش را تباه کرد و   ای کاش آموزش بیشــتری جهت 
پیداکردن  راه حل منطقی برای مشکالتش می دید تا در 
این شرایط می توانست بهتر تصمیم بگیرد. او قطعا در آن 
لحظه روح و روانش  توانمندی پیداکردن راه حل بهتری 
را نداشته است. اما این که بخواهیم از او یک الگو بسازیم، 
برای جوانان و نوجوانان ممکن اســت  خطرناک باشد. 
این که برای شنیده شدن صدای فریاد حتما باید سوخت، 
باعث تحریک جوانان و نوجوانی می شود که در جامعه 
و  خانواده با ممنوعیت و ســختگیری مواجهند و تصور 
می کنند به خواسته هایشان توجه نمی شود. برای همین 
بهتر است به جوانان  آموزش های بیشتری بدهیم. « به 
همین دلیل است که نباید اخبار مرگ های خودخواسته، 
رواج آن و راه و روش های آن را  منتشر کرد و در معرض 

دید عموم بخصوص جوانان و نوجوانان قرار داد.
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حکم جالب قاضی سرعین
مدتی است که بحث حکم های جایگزین در 
قوه قضائیه مطرح و اجرایی شده و در این مدت 
بازخوردهای خوبی هم از سوی جامعه  و افکار 
عمومی داشته. حاال خبر رسیده حکم جالب 
دیگری از سوی قاضی سرعین صادر شده که 
به اجرای کارهای عام المنفعه،  جایگزین حبس 
و شالق برمی گردد.      قاضی محمدی که از قضات 
شهر سرعین است، طی حکمی متهمی را که 
به حبس و شالق  محکوم شده بوده، به جهت 
این که از جرمش پشیمان شــده بود، به جای 
احکام معمولی به خریــد ۱۱۰ جفت کفش 
ایرانی باکیفیت به  مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای 
دانش آموزان بی بضاعت و بچه های یتیم و فقیر 
شهر محکوم کرد. بازتاب این نوع احکام از آن 
جهت  قابل تأمل اســت که می تواند به جای 
تنبیه صرف محکــوم، برکاتی بــرای جامعه 
داشته باشــد و همچنین مجرمانی را که جای 
بخشش  دارند، به یکباره راهی زندان نکند. این 
حکم قاضی سرعین را نیز با همین رویکرد باید 

بررسی کرد و به این جهت قابل تحسین  است. 

رهبر انقالب سياست های ایران در قبال آمریکا را تبيين کرد  

مذاکره نخواهیم کرد،نه در نیویورک نه غیر آن
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اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر صیانت از اراضی ملی در سواحل مکران 
گفت: »خوشبختانه رهبر معظم انقالب با برداشت ۳۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای راه اندازی 
راه آهن چابهارـ  زاهدان موافقت کردند که وزارت راه و شهرسازی باید این پروژه را با جدیت پیگیری کند. 
توسعه مناطق ساحلی مکران یکی از مهمترین موضوعات و اولویت های در دست اجرای دولت است، اما 
باید توجه داشته باشیم که این سواحل نباید به صورت افراط گونه توسط صنایع، دستگاه های دولتی و 
سایر نهادها اشغال شوند، بلکه بیشتر این مناطق باید در اختیار مردم باشد و برنامه های توسعه ای از طریق 

مشارکت مردم و جوامع محلی دنبال شود.«

معاون اول رئيس جمهوری:  

 توسعه 
 مناطق ساحلی 
مکران
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در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.
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ترامپ تنها عرب ها را گول می زند
معاون  الدویله،   ناصر 
پیشین وزیر دفاع کویت 
در واکنــش بــه حمالت 
بــه  یمــن  انصــاراهلل 
نفــت  پاالیشــگاه های 
عربستان در صفحه توییتر خود نوشت: »سخن 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم نیاز 
آنها بــه نفت خلیج )فــارس(، اظهــارات وزیر 
خارجه این کشــور مبنی بر لزوم مجازات ایران 
بــه دلیل تهدیــد بــازار نفت جهــان را نقض 
می کند... ترامپ تنها عرب ها را گول می زند و به 
هیچ وجــه وارد جنگ با ایران نخواهد شــد. از 
همان ابتــدا گفتم زمانی که کشــورهای ما به 
دنبال رقابت های شترســواری بودنــد، ایران 
درحال ســاختن ارتش و برنامه موشــکی خود 

بود.«

 »کروکی تصادفات«
الکترونیک می شود

کمــال   ســردار 
هادیان فــر،   رئیس 
پلیس راهــور ناجا درباره 
راهور  پلیس  راهکارهای 
برای مقابلــه با تصادفات 
ساختگی گفت: »تالش می کنیم شرایطی را با 
همــکاری شــرکت های بیمه ایجــاد کنیم تا 
کروکی های تصادفات الکترونیک شــود. وقتی 
کروکی به صورت الکترونیک ترسیم شود، هیچ 
ســندی به مقصر و غیرمقصر داده نمی شــود و 
بالفاصله یــک پیامک برای فــرد مقصر و یک 
پیامک برای فــرد غیرمقصــر و همچنین یک 
پیامک برای بیمه شخص مقصر ارسال می شود 
و دیگر سندی تبادل نمی شود که با موضوعاتی 

مانند سند ساختگی و جعلی مواجه باشیم.«

 راه اندازی بزرگ ترین
 پارک بانوان

مسجدجامعی،  احمد 
عضو شورای شهر تهران 
گفت: »روز تهران فراتر 
از یک روز است و هفت 
بــر  در  را  روز هفتــه 
می گیرد و برخالف ســال های قبل که تنها 
مناطق مرکزی تهران در برگزاری آن نقش 
داشتند، امســال همه مناطق و محالت در 
این زمینه دعوت شده اند. وی افزود: »ستاد 
شــورایاری ها نیز اقداماتی را انجام خواهند 
داد و برنامــه 350 خاطره و 350 عکس هم 
برگزار می شود. شهردار تهران قول داده که 
در روز تهران خانه تهران را راه اندازی کنند 
و ایــن کار ارزشــمند ان شــاءاهلل صورت 
می گیرد. همچنین بزرگترین پارک بانوان 
به وسعت 35 هکتار در روز باغ و بستان های 

تهران راه اندازی می شود.«

حضرت آیت اهلل خامنــه ای صبح روز 
گذشــته با اشاره به هوشــياری عميق و 
تحسين برانگيز مردم در مقابل توطئه های 
دشــمنان در چهار دهه گذشته، تنها راه 
عالج مشکالت کشــور را تکيه به مردم و 
جوانان و جدی گرفتن ظرفيت های داخلی 
دانستند. ایشان در ابتدای درس خارج فقه 
خود مطالبی را بيان کردند که بخشی از 

مهمترین شان را در ادامه می خوانيد:  
رهبر معظم انقالب با اشــاره به برخی 
مســائل مهم روز گفتند: »ملت ایران در 
مواجهه با موج تبليغاتی گسترده، عظيم 
و عميق دشــمن عليه کشور و مقدسات 
درحال تصميم گيری است، البته در مقابل 
این امواج غالبا پنهان و زیرزمينی که گاهی 
در گوشــه ای از کشــور نيز خود را نشان 
می دهد، دســتگاه های مختلف هوشيار 

هستند، اما مهم، نقش مردم است.«
ایشان با تاکيد بر این که زمام بهبود امور 
کشور به دست مردم و به ویژه جوانان است، 
افزودند: »عزم، تصميم، بصيرت و ایمان 
مردم می تواند کشــور را به نقطه مطلوب 
برساند و بر همين اساس است که مکررا بر 
جدی گرفتن ظرفيت های داخلی در همه 
بخش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 
امنيتی تاکيد و تکيه می کنيم.« ایشان با 
تاکيد بر این که عالج مشکالت گوناگون در 
دست مردم است، افزودند: »به بيگانه نباید 
نگاه کرد، به فالن دولت و فالن دولت نباید 
اميد بست، به نشست و برخاست با دیگران 
نباید اتکال کرد.« رهبر انقالب اســالمی 
افزودند: »البته این حرف به معنای بستن 
باب مراوده با دولت های عالم نيست، ما اهل 
مراوده و گفت وگو و نشســت و برخاست 
هســتيم، اما نباید کارهای کشــور را به 
نشست و برخاست با دیگران موکول کرد. 
هر چه می توانيد از امکانات دنيا استفاده 
کنيد، اما عــالج در داخل کشــور و حل 

مشکالت به دست مردم است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص 

هدف آمریکایی ها از مطرح کردن مجدد 
موضوع مذاکره با ایران گفتند: »همه باید 
بدانند و توجه کنند کــه این یک ترفند 
است.« ایشان با اشاره به مواضع متفاوت 
مقام های آمریکایــی درخصوص مذاکره 
افزودند: »گاهی می گویند مذاکره بدون 
پيش شرط، گاهی نيز می گویند مذاکره 
با ۱۲ شرط. اینگونه ســخنان یا ناشی از 
سياست آشفته آنها اســت و یا ترفندی 
برای ســردرگم کردن طرف مقابل. البته 
جمهوری اسالمی ســردرگم نمی شود، 
چراکه راه ما روشــن است و می دانيم چه 
می کنيــم.« مقام معظــم رهبری هدف 
آمریکایی ها از مذاکره را نه یافتن راه حل 
عادالنــه، بلکــه تحميل خواســته های 
گستاخانه دانستند و گفتند: »این حرف 
را که هدف آمریکا از مذاکره، تحميل است 
قبال بنده می گفتم اما آنها این قدر گستاخ 
شده اند که امروز این واقعيت را خودشان 

هم به زبان می آورند.«
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان 
اخير یک مقام آمریکایی کــه گفته بود 
باید با ایران سر ميز مذاکره بنشينيم و ما 
فالن چيزها را بگویيم و ایران قبول کند، 
خاطرنشان کردند: »برای این نوع مذاکره 
باید به ســراغ همان کســانی بروند که 

به عنوان گاو شــيرده آنها عمل می کنند. 
جمهوری اســالمی، جمهورِی مؤمنين، 
جمهوری مسلمين هلل و جمهوری عزت 

است.« 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در ادامه به 
تبيين اهداف آمریکا از سياســت فشــار 
حداکثری و در عين حــال، تالش برای 
کشاندن ایران پای ميز مذاکره پرداختند 
و گفتند: »سياســت دولت آمریکا، فشار 
حداکثری به ایــران در قالب تحریم های 
گوناگون، تهدید و یاوه گویی های مختلف 
است، چراکه دولت کنونی آمریکا معتقد 
است با رودربایســتی و تعارف نمی توان 
جمهوری اسالمی را به زانو درآورد و وادار به 
تواضع و قبول کرد.« رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: »رژیم ایاالت متحده به دنبال آن 
است که هم برای رقبای داخلی خود و هم 
برای اروپایی ها این را به عنوان یک سياست 
قطعی جا بيندازد که تنهــا راه مواجهه با 

ایران، فشار حداکثری است.«
ایشان با اشــاره به اذعان آمریکایی ها 
و متحدان آنها به ناکام ماندن سياســت 
فشار حداکثری در به زانو درآوردن ایران 
گفتند: »هدف آنها از مذاکره این است که 
به همه ثابت کنند فشار حداکثری جواب 
داد و مسئوالن جمهوری اسالمی برخالف 

آن که می گفتند مذاکره نمی کنيم، مجبور 
شدند پای ميز مذاکره بيایند، بنابراین تنها 
راه مواجهه با ایران، فشار حداکثری است.« 
ایشان، علت اصرار آمریکایی ها و واسطه 
کــردن برخی اروپایی ها بــرای مذاکره و 
دیدار را در همين چارچوب دانســتند و 
افزودند: »البته من راجع به اروپایی ها در 
یک وقت دیگر صحبت خواهم کرد اما علت 
اصرار آنها به این که اگر با رئيس جمهوری 
آمریکا یک جلسه بگذارید همه مشکالت 
شما حل خواهد شد، این است که اثبات 
کنند فشار حداکثری در مقابل ایران یک 
سياست موفق است و باید همين سياست 
را به کار بست.« رهبر انقالب اسالمی تاکيد 
کردند: »مــا در مقابل باید ثابت کنيم که 
سياست فشــار حداکثری در مقابل ملت 

ایران پشيزی ارزش ندارد.«
حضــرت آیت اهلل خامنه ای ســخنان 
خود درخصوص مذاکره بــا آمریکا را در 
دو نکته جمع بندی کردند: »۱( مذاکره 
با آمریــکا یعنی تحميل خواســته های 
آنان بر جمهوری اســالمی، ۲( مذاکره 
یعنی نمایش موفقيت سياســت فشار 
حداکثری آمریــکا.« ایشــان افزودند: 
»برای همين اســت که مسئوالن کشور 
از رئيس جمهــوری و وزیر امور خارجه و 
دیگران، یک صدا اعالم کردند که با آمریکا 
مذاکره نخواهيم کرد نه مذاکره دوجانبه 

نه چند جانبه.« 
رهبر انقالب اســالمی تاکيــد کردند: 
»چنانچه آمریکا حرف خود را پس گرفت 
و توبه کرد و به معاهده هسته ای که آن را 
نقض کرده است، بازگشــت، آن وقت در 
جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت 
و با ایران صحبت می کننــد، آمریکا هم 
می تواند شرکت کند، اما در غيراین صورت 
هيچ مذاکــره ای در هيچ ســطحی بين 
مسئوالن جمهوری اسالمی و آمریکایی ها 
اتفاق نخواهد افتاد نه در نيویورک و نه غير 

آن.«

نشست  هفتادوچهارمين  شهروند| 
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه 
به  ریاســت یک نيجریــه ای و با هدف 
تقویــت اقداماتی در راســتای تغييرات 
جوی و  تسریع روند توســعه پایدار آغاز 
شد. کارشناســان معتقدند که مجمع 
 عمومی سازمان ملل بهترین زمان برای 
گفت وگوهای دیپلماتيک و انتقال پيام 
 ایران به جهان اســت. در دوران پر تنش 
بين المللی که برخی ازجمله عربستان و 
 رژیم صهيونيســتی می خواهند ایران را 
جنگ طلب نشان دهند، حضور در مقر 
 سازمان ملل، جایی که بسياری از سران 
کشــورهای جهان در آن حضور دارند، 
 فرصت طالیی محسوب می شود. برخی 
از تحليلگــران معتقدند کــه روحانی با 
 حضور پررنگ در حاشيه نشست سازمان 
ملل می توانــد تمام تالش هــای رژیم 
 صهيونيستی و برخی کشورهای عربی 
برای کشــاندن ایران به کنــج عزلت را 
 خنثی کند.  دیدارهای روحانی در حاشيه 
نشست سازمان ملل و استقبال جهان از 
او  می توانــد  از دل خاک آمریکا یک پيام 
مهم برای رئيس جمهوری ایاالت متحده 
مخابره کند:    جهان حامی ایران و تداوم 

برجام است .
به گفته ناظران سياســی، ترامپ این 
روزها در داخــل آمریکا و خــارج از آن 
 رئيس جمهور تنهاست. او تقریبا بسياری 

از متحدهای خود را از دست داده  است. 
کمتر کسی دوست دارد، دوست ترامپ 
خطاب شــود. پس چه زمانی بهتر از  این 
برای پيشــبرد اهداف دیپلماسی دولت 
در ســازمان ملل. در ادامه و در گفت وگو 
با   »حسن هانی زاده«، کارشناس مسائل 
بين الملل به بررســی و تحليل و اهداف 
 سفر روحانی در هفتادوچهارمين مجمع 

عمومی سازمان ملل پرداخته ایم. 
دستاوردهای سفر روحانی 

می تواند غيرقابل پيش بينی باشد
کارشــناس  زاده«،   »حســن هانی 
مســائل بين الملل درباره سفر روحانی 
به  نيویورک و ارزیابی خود از این ســفر 
به »شهروند« می گوید:   »ترامپ تالش 
می کند از برگ برنده مذاکــرات ایران 
برای انتخابات  آینده اســتفاده کند، با 
اظهارات رهبر انقالب این برگ برنده از 
دست رئيس  جمهوری آمریکا خارج شد 
و پایانی به تمامــی گمانه زنی ها در این 
مورد بود.  بيانــات راهبردی مقام معظم 
رهبری درواقع سياست کالن جمهوری 
اســالمی  ایران را در رابطه بــا مذاکره با 
آمریکا ترســيم کرد .  « این کارشــناس 
مســائل بين  الملل در پاســخ به این که 
سفر روحانی به نيویورک تحت الشعاع 
چه سياســت یا  فرافکنی هایی از سوی 
آمریکا، متحدان جهانی و منطقه ای این 
کشور قرار  خواهد گرفت، گفت: »به نظر 

می رسد که حاشيه سازی و فرافکنی ها 
عليه  ایران در این دوره از نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل ابعاد گسترده ای 
خواهد  داشت؛ حمله پهپادی یمنی ها به 
غول نفتی جهان در عربستان که در چند 
روز  اخير اتفاق افتاد، ازجمله موضوعاتی 
خواهــد بود که ایــران ســتيزان آن را 
 مستمسکی برای ایجاد جبهه یا اجماعی 
عليه ایران قرار خواهند داد. جبهه  غربی، 
عبری و عربی سعی خواهد کرد که سفر 
روحانی را تحت الشــعاع این  حادثه قرار 
دهد. یکــی از اهداف برجسته ســازی 
آرامکو که از آن به ۱۱ سپتامبر  عربستان 
تعبير می کنند، این است که روحانی در 
تشریح مواضع خود که در  راستای تبيين 
سياســت های کلی جمهوری اسالمی 
اســت، ناکام بماند.«  هانی زاده  در ادامه 
گفت: »با توجه بــه نزدیکی انتخابات 
۲0۲0 آمریــکا و خالی بودن دســتان 
 ترامپ از رو کردن برگ برنده ای جهت 
تبليغات در کارزارهــای انتخاباتی اش، 
 این اميد را داشت که در دیدار با روحانی 
بتواند این خأل را جبران کند.  رسانه های 
غربی وابســته بــه جمهوری خواهان 
در آمریکا ســعی در وانمود کردن  این 
داشــتند که رئيس جمهــوری ایران 
چــاره ای جز مذاکره با ترامــپ ندارد و 
اگر  این دیدار انجام شود مقداری وضع 
اقتصادی ایــران بهبــود می یابد و اگر 

این  دیدار انجام نشــود، خطرات زیادی 
متوجه ایران خواهد شد؛ اما با رد هر گونه 
 دیدار احتمالی بين دو رئيس جمهوری 
ایران و آمریکا این امکان وجود دارد که 
 این کشور رفتار درگيری از سر بگيرد.« 
 هانی زاده در مــورد این که  روحانی چه 
برگ های برنده ای بــرای رو کردن در 
این نشســت خواهد داشــت،  گفت:   
»روحانی طبيعتا دو مســأله را بيش از 
همــه در تریبون ســازمان ملل مطرح 
 خواهد کرد؛ یکی مســأله منع صادرات 
نفتی ایران و دیگری مسأله تحریم های 
 آمریکا عليه ایران خواهد بود. روحانی با 
طرح این که آمریکا تعهدات بين المللی  را 
نادیده گرفته و با نادیده گرفتن قوانين 
بين المللی، قوانين جنگل را حاکم کرده 
 اســت.«  هانی زاده در مورد تالش های 
البی صهيونيســم و فعال شدن آنها در 
این  دوره از نشست سازمان ملل با هدف 
فشار آوردن عليه ایران گفت: »نتانياهو 
 می خواهــد آمریکا را راضــی کند که 
اقدامات مشابهی را عليه اهدافی در ایران 
 انجام دهند و ایران را به واکنش وادارند. 
اسرایيلی ها در شــورای انتقالی جنوب 
 یمن نيز که مورد حمایت امارات است، 
نفــوذ کرده اند و هــدف آنها تحت نظر 
 گرفتن تنگه باب المندب است. به همين 
منظور هم تحرکاتی را در شورای انتقالی 

 جنوب آغاز کرده اند« 

حضور رئيس جمهوری در هفتادوچهارمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل چه اهميتی می تواند داشته باشد

 برگ برنده روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل
حسن هانی زاده«، کارشناس مسائل بين الملل در گفت و گو با »شهروند«: ترامپ تالش می کند از برگ برنده مذاکرات ایران برای انتخابات  آینده استفاده کند


