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 رونمایی نصف ونیمه
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درباره بورس و فسادزدایی

 
ح شد: کووید ۱۹ سالمت روان  در نشست خبری هفته سالمت روان مطر
مردم را متزلزل کرده است

  سالمت روان عالوه  بر اینکه یک نیاز فردی است، 
یکی از نیازهای اجتماعی هم به  شمار می رود
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گفت وگو با فاطمه عزیزخانی صخره نوردی که 
در سانحه کوهنوردی ضایعه نخاعی شد

آنقدر جنگیده ام که جنگجو شده ام
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 داستان زندگی معلمی داوطلب
در سیستان وبلوچستان که می کوشد محرومیت 
از شهر و دیارش برود

 پدر بچه گمشده برای حل معمای این پرونده
8 ماهه، به دعانویس ها پناه برده است

 با وجود امیدواری به کشف واکسن کرونا، همه به 
دنبال راهی ایمن برای برگزاری المپیک توکیو هستند

دومینوی استرس

خ جهانی برای میانجیگری بی طرفانه در تحویل اجساد و آزادی بازداشت  شدگان مخاصمه قره باغ آمادگی صلیب  سر

تش بسی که شکننده  است  بیش از 500 کشته و آ

گزارش

فقدان اکبر عالمی از نگاه سینماگران

خ سابقه طوالنی  کمیته بین المللی صلیب  سر
مخاصمات  در  بی طرف  میانجی  نقش  ایفای  در 
سراسر جهان دارد و امیدوار است این عملیات 

بشردوستانه نیز به سرعت به نتیجه برسد.
ضمن  خ  سر صلیب   بین  المللی  کمیته 
بشر دوستانه  آتش  بس  توافق نامه  از  استقبال 
برای  نقش  ایفای  آماده  ناگورنو-قره باغ  در 
آزادی  و  کشته  شدگان  اجساد  تحویل  تسهیل 

بازداشت  شدگان است.
خ  صلیب  سر بین المللی  کمیته  گزارش  به 
اوراسیای  منطقه  ای  مدیر  شوپ،  مارتین  ژنو،  از 
خ، می گوید:   »کمیته  کمیته بین  المللی صلیب سر
خ سابقه طوالنی در ایفای  بین  المللی صلیب  سر
سراسر  مخاصمات  در  بی طرف  میانجی  نقش 
جهان دارد و امیدواریم که این عملیات به سرعت 
پیش رود تا بقایای اجساد کسانی را که در جنگ 
تا  بازگردانیم  عزیزان شان  به  شده  اند  کشته 
بتوانند به  طور کرامت  آمیز برایشان عزاداری کنند. 
همچنین ما اینجاییم تا آزادِی بازداشت  شدگان 
طرف های مخاصمه را تسهیل کنیم تا بتوانند به 

آغوش خانواده  هایشان بازگردند.«
از  منطقه  این  در  مخاصمه  گرفتن  شدت  با 
خ  سر صلیب   بین المللی  کمیته  ماه،  مهر  اوایل 
به  عنوان  بشردوستانه  نیازهای  به  پاسخ  برای 

میانجی بی  طرف خدمات خود را ارایه داده اما در 
مذاکرات سیاسی شرکت ندارد.

اجسادی که باید بدون تبعیض جمع آوری 
شود

بشر دوستانه  بین  المللی  حقوق  بر  اساس 
مسلحانه،  درگیری های  به  مربوط  قوانین  یا 
طرفین ملزم هستند که بدون تبعیض، اجساد را 

ج کنند. جمع  آوری و از میدان نبرد خار
همچنین  خ  صلیب  سر بین  المللی  کمیته 
را در  تا توصیه  های فنی خود  کرده  آمادگی  اعالم 
اختیار طرف های درگیر قرار دهد تا کشته  شدگان، 
تعیین  بشردوستانه،  بین  المللی  حقوق  طبق 
هویت شوند و روند بازگشت اجساد را تسهیل 
کند. شوپ توضیح می دهد: »ما به  طور منظم در 
حال گفت وگو با طرف  های درگیر هستیم و آمادگی 
خود را برای مشارکت در گفت وگوهای بیشتر در 
صلیب  بین  المللی  کمیته  حضور  ماهیت  مورد 
خ برای حمایت از بازگشت بازداشت شدگان   سر
و بقایای انسانی شامل تضمین های لجستیکی 
کرده ایم.  بیان  خود  تیم  های  برای  امنیتی  و 
تسکین  به  توافق نامه  این  که  امیدواریم 
شدید  مبارزه  هفته  ها  از  پس  خانواده ها  واقعی 
بینجامد.« در پی اوج گیری مرگبار این مخاصمه 
در طول خطوط مرزی در فروردین ماه 1395، کمیته 

خ طرف  های مخاصمه را در  بین  المللی صلیب  سر
انجام عملیات مشابه حمایت کرد.

هماهنگ،  تالش های  کمک  به  زمان،  آن  در 
به خانواده  هایشان تحویل داده  تمامی اجساد 
شد. بنابراین نامی به اسامی بیش از 4500 نفری که 
کماکان از آغاز مخاصمه در 1371 سرنوشت شان 

مشخص نیست، افزوده نشد.
گفتنی است بعد از دو هفته جنگ و سپس 
با  قبل  روز  چند  از  که  شکننده ای  آتش بس 
همچنان  طرفین  شد،  برقرار  روسیه  وساطت 
متهم  آتش بس  نقض  و   » »تجاوز به  را  یکدیگر 
جنگ  این  تلفات  رسمی  آمار  اینکه  با  می کنند. 
حدود ۵00 نفر اعالم شده اما دو طرف حتی یکدیگر 
را به »نسل کشی« و »جنایت علیه بشریت« متهم 
اجساد  فقط  رقم  این  می شود  گفته  کرده اند. 
شناسایی شده را در بر می گیرد؛ به احتمال زیاد 

شمار تلفات بسیار بیشتر از این است.
تش بسی که هر لحظه ممکن است شکسته   آ

شود
در شرایط فعلی، به جز پادرمیانی روسیه، سایر 
فراخوان  حد  در  صلح  برای  بین المللی  اقدامات 
ادامه  خواستار  که  ترکیه  اما  است؛  مانده  باقی 
بوده  آذربایجان  جمهوری  پشتیبان  و  جنگ 
تا  کرده  درخواست   بین الملل  جامعه  از  است، 

»در برابر حمالت موشکی علیه مناطق مسکونی 
غیرنظامی آذربایجان سکوت نکند«.

در جبهه مقابل مقامات ارمنستان و قره باغ، 
رژیم صهیونیستی و ترکیه را به مداخله در جنگ 

متهم می کنند.
پارلمان قره باغ ادعا می کند که »با کمک ترکیه، 
تروریست های بین المللی و نمایندگان گروه های 
مختلف افراطی از سوریه، عراق و لیبی وارد منطقه 
شماری  ترکیه  گفته اند  منابع  برخی  شده اند.« 
آذربایجانی فرستاده  نیروهای  کمک  به  را  مزدور 
است. این موضوع را رئیس جمهوری فرانسه نیز 
روحانی هم قبال هشدار داده  کرد. حسن  تأیید 
به  عده ای  که  نیست  قبول  قابل  ما  »برای  بود 
و  سوریه  از  را  تروریست ها  بخواهند  بهانه هایی 
جاهای دیگر به منطقه و به نقاط نزدیک مرزهای 

ما منتقل کنند.«
این اتهامات و کینه ورزی متقابل نگرانی های 
زیادی را در مورد بی دوام بودن آتش بس به وجود 
پاپ   ، اکتبر یازدهم  یکشنبه،  روز  است.  آورده 
فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک گفت: »توافق 
ارمنستان و آذربایجان برای توقف جنگ به علل 
است،  ارزشمند  بسیار  من  برای  بشردوستانه 
نظر  به  شکننده  بسیار  آتش بس  این  چند  هر 

می رسد.«


