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یک دختر شــانزده ســاله مالزیایــی در یکی از 
شــبکه های اجتماعی درخصوص خودکشی خود 
نظرســنجی منتشــر کرد و بعد از  اینکه 69 درصد 
با تصمیم او برای خودکشــی موافقت کردند، جان 
خــود را گرفت. پلیس مالزی بــدون این که نامی از 
این دختر  ببرد اعالم کرده او در یکی از شــبکه های 
اجتماعی نوشــته: »خیلی مهم است. کمک کنید 
انتخــاب کنم. زنــده بمانم یــا خودم را  بکشــم.« 
69 درصد از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی به او 

پیشنهاد کردند گزینه مرگ را انتخاب کند.  
مرگ این دختر نوجوان موجب شده یک وکیل در 
مالزی اعالم کند آنها که با انتخاب گزینه مرگ، این 
دختر را به خودکشی  تشویق کردند، گناهکار بوده 
و باید در دادگاه محاکمه شوند. از آنجایی که تالش 
برای خودکشــی در مالزی جرم محسوب می شود 
 بنابراین تشــویق یک فرد به خودکشی نیز می تواند 
یکی از مصادیق مجرمانه باشــد.  از سوی دیگر وزیر 
ورزش و جوانان مالزی گفته اســت مرگ این دختر 
نوجوان نشــان می دهد مالزی باید بر روی سالمت 
روانی  نسل جوان بیشتر کار کند. مدیر دفتر شبکه 
اجتماعی کــه دختر نوجوان در آن نظرســنجی را 

منتشر کرده بود نیز به این اتفاق  واکنش نشان داده 
و گفت:  »ما با خانواده ایــن دختر جوان همدردی 

کرده و از خدا برای آنها صبر درخواست می کنیم«  
اتفاقاتــی از این دســت هــر از چنــد گاهی در 
شــبکه های اجتماعی رخ می دهد. در مــاه فوریه 
مدیران اینســتاگرام اعالم کردند  طرحی در دست 
دارند تا از انتشــار محتوای مربوط به خودکشــی و 
آســیب به خود جلوگیری کنند. این ســخنان بعد 
از آن اعالم شــد  که یک دختر نوجوان 14 ســاله 
انگلیســی پــس از دیــدن عکس هــای مربوط به 
خودکشی و آســیب به خود در اینســتاگرام، جان 

 خود را گرفت.  

69 درصد پاسخ دهندگان یک دختر مالزیایی گزینه مرگ را برای او انتخاب کردند

خودکشی پس از نظرسنجی آنالین که
 این

و  
روزنامه شیکاگو تریبون از بسته کمک مالی دولت ترامپ 
برای کشاورزان خبر داده است. پس از باال گرفتن جنگ 
تجاری آمریکا و چین و اقدام ترامپ در افزایش تعرفه ها، 
چین نیز تعرفه واردات محصوالت کشــاورزی آمریکا را 
باال برد و همین امر موجب اعتراض گســترده کشاورزان 

آمریکایی به ترامپ شده بود. 

روزنامه  ال پائیس در عکس صفحه نخســت خود به 
آغاز جشــنواره فیلم کن پرداخته است. این جشنواره 
امسال در حایل برگزار می شود که ایناریتو، کارگردان 
مشهور مکزیکی ریاست هیأت داوران را برعهده دارد. 
در مراســم افتتاحیه نیز آخرین فیلم جیم جارموش، 

کارگردان مشهور آمریکایی پخش شد. 

روزنامــه وال اســتریت ژورنال به حضور گســترده 
نیروهای پلیس سریالنکا در خیابان ها پرداخته است. 
این اقدام پس از آن انجام شد که گروهی از بودایی های 
تندرو به منازل و مســاجد مســلمانان حمله کرده و 
به ضرب و شتم مســلمانان و غارت خانه ها و مساجد 

پرداختند. 

ک
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هفته گذشته، جف بزوس، موســس شرکت آمازون 
از طرح زیســتگاه فضایی خود که سال ها محرمانه بود، 
رونمایی کرد. طرحــی که  می تواند انســان ها را برای 
زندگی به ماه بفرستد. او در این طرح دیدگاه جاه طلبانه 

خود را نیز در مورد زندگی در فضا نشان داده  است. 
موضوع ســاخت یک زیســتگاه در فضا به یک دهه 
پیش به جرارد اونیل فیزیکدان بازمی گردد، کســی که 
بزوس خودش در زمان  تحصیل در دانشگاه پرینستون 
شــاگرد او بوده اســت. این طرح نشــان می دهد که 
می تــوان اقامتــگاه خودمختاری در فضا ســاخت  و از 
طریق آن شهرها، مناطق کشاورزی و حتی پارک های 

ملی را بنا کرد. 
گرچه هنــوز این طرح شــاید قابل اجرا نباشــد، اما 
بزوس می گوید وقتی با این واقعیت روبه رو شــویم که 
منابع روی زمین درحال  اتمام اســت، انتخاب سختی 

برای رفتن یا نرفتن به فضا نخواهیم داشت. 
اقامتگاه های مطروحه بزوس یادآور فیلم اینتراستالر 
)بین ســتاره ای( اســت که می تواننــد نزدیک زمین 
ساخته شــوند و آن قدر  نزدیک باشند که مردم بتوانند 
به راحتی بــه آن جا بروند و بازگردنــد و هرکدام از این 
اقامتگاه ها می توانند چیزی حــدود یک میلیون  نفر یا 
بیشــتر را در خود جای دهند. همچنین به گفته بزوس 
این اقامتگاه ها در همه زمان های سال و در همه روزها، 

آب و  هوای فوق العاده ای خواهند داشت. 
جــف بــزوس در روز 9 ماه مــی در مراســمی در 
واشینگتن دی.ســی گفت: »ما بایــد انتخاب کنیم که 
آیا می خواهیم به شــرایط  سهمیه بندی منابع در زمین 
برسیم یا به فضا برویم و زندگی کنیم؟ این یک انتخاب 
ساده اســت. ما می دانیم که ادامه این شرایط را  بر روی 

زمین نمی خواهیم.« 

بزوس همچنین می گوید: »اگر ما این پناهگاه ها را در 
منظومه شمسی بنا کنیم، می توانیم تا  هزار میلیارد نفر 
را در منظومه شمسی  جای دهیم که این به معنای آن 
اســت که می توانیم در آینده هزاران موتزارت و هزاران 
اینشــتین داشــته باشــیم. قطعا تمدن  فوق العاده ای 
خواهد شــد.« این طرح در ابتدا در دهه 1970 توسط 
پروفسور انیل، رئیس پیشین آمازون ارایه شد که طرح 
ســاخت  اقامتگاه هایی را ارایه داد که می توانند در فضا 
بچرخند و با اســتفاده از نیروی گریــز از مرکز، ایجاد 

گرانش مصنوعی کنند. 
بزوس می گوید که این ســازه ها بسیار بزرگ هستند 
و کیلومترها وســعت دارند کــه هرکــدام می توانند 
یک میلیــون نفر یا بیشــتر را در  خود جــای دهند. او 
همچنیــن می گوید برخی از ایــن اقامتگاه ها تفریحی 
هســتند و نیازی به جاذبه ندارند. به طــوری که مردم 
 می توانند بــرای تجربه حس پرواز به آن جــا بروند و با 

بال های خود پرواز کنند. 
بزوس گفته اســت کــه در این اقامتگاه هــا می توان 
معمــاری زمین را تکــرار کرد یــا حتی بــا معماری 
جدیــدی، ساخت وســاز کــرد و  البته، »نه بــاران، نه 
طوفان و نه زمین لرزه در آنها وجود نخواهد داشــت.« 
بزوس می گوید: »آنها بسیار زیبا خواهند بود به طوری 
که  مردم زیادی برای زندگــی به آن جا خواهند رفت. و 
آن قدر به زمین نزدیک هستند که می توانید به راحتی 
به آن جــا بروید و بازگردید.  این موضوع مهمی اســت، 
چون مردم دوست دارند به زمین بازگردند. آنها دوست 

ندارند زمین را برای همیشه ترک کنند.« 
بزوس می گوید مســافرت بین ایــن اقامتگاه ها هم 
بسیار ساده اســت و چیزی مثل یک مسافرت یک روزه 

خواهد بود. 

دیلی میل طرح جف بزوس از فرستادن مردم به فضا را منتشر کرد

 زندگی فضایی در ماه
 بدون باران، طوفان و زمین لرزه

سندرز ایران را به بحث داغ 
آمریکا تبدیل کرد

برنی سندرز، کاندیدای ریاست جمهوری 
٢٠٢٠ خواســتار متوقف ساختن طرح های 
ترامپ و بولتون علیه ایران شــد.   سناتور 
سندرز  نوشــت:  نه به جنگ با ایران! این 
اتفاق، فاجعه ای تمام عیار خواهد بود .   سندرز 
در یک پست توییتری تأکید کرد باید ترامپ 
و  بولتون که دوستدار جنگ های بدون پایان 

هستند را متوقف کنیم . 
سندرز همچنین با انتشار ویدیویی در این 
رابطه گفت که در تالش برای ایجاد ائتالف و 
اجماعی در کنگره برای مجبور کردن  ترامپ 
به کسب اجازه از کنگره برای ورود به هرگونه 
اقدام نظامی علیه ایران است  . وی تأکید کرد: 
»من به شدت در تالش هستم تا   51 عضو سنا 
و اکثریت مجلس نمایندگان مشخص کنند 
که پیش از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران یا 
هر جای دیگری، ترامپ  باید از کنگره اجازه 

بگیرد .«
در ساعات گذشته، هشتگ »نه به جنگ 
با ایــران« در آمریکا ترند شــده و افراد و 
گروه هــای مختلفی ازجملــه چهره های 
مطرح و  سیاســتمداران به آن پیوسته اند . 
برنی ســندرز در مبارزات انتخاباتی سال 
٢٠16 نیز از حامیان مذاکره با ایران بود. طی 
روزهای  اخیر بسیاری از مقامات آمریکایی 
درخصوص رویکرد نظامی آمریکا درخصوص 
ایران هشــدار داده اند. روزنامه نیویورک 
تایمز  نیز نوشته است چندین مقام اروپایی 
گفته اند بولتون و پمپئو مخفیانه در جهت 
وادار کردن ترامِپ به مجموعه ای از اقدامات 
 آمریکا پیش از آن که بفهمد در مسیر جنگ 
با ایران قرار می  گیرد، هستند. البته مقامات 
آمریکایی می گویند که ترامپ نســبت به 
 این کــه رویکرد غریزی بولتــون به ایران 

می تواند منجر به جنگ شود آگاه است.  

چهره

رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس اعالم کرد که 

در تجاوزات اخیر به نوار 
غزه بیش از ۱۰روز قبل، 

این رژیم صهیونیستی بود 
که خواستار آتش بس 
شد. »اسماعیل هنیه«، 

رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس اعالم کرد: »رژیم 
اشغالگر در آغاز تجاوزات 

خود، با تعامل و تماس با 
طرف های میانجیگر برای 

آتش بس و آرام سازی 
اوضاع مخالفت کرد، 

اما حمالت قدرتمند و 
هدفمند مقاومت باعث 

شد که این رژیم زمانی 
را برای آرام سازی اوضاع 

تعیین کند.«

رئیس هیأت داوران 
کن در شروع این 

جشنواره از رهبران جهان 
انتقاد کرده است که 
با »خشم، عصبانیت و 

دروغ« حکومت می کنند. 
آلخاندرو گونزالز ایناریتو، 

کارگردان مکزیکی 
گفت که فایق آمدن بر 
شعارها پیرامون موضوع 
مهاجرت- ازجمله ایده 
ساخت دیواری در مرز 

آمریکا و مکزیک- 
می تواند به جنگ جهانی 
دیگری منجر شود. این 
کارگردان ۵۵ساله که 

در کنفرانس خبری هیأت 
منصفه شرکت کرده 

بود، افزود: »مشکل این 
است که آن چه می بینیم، 

به خاطر نادانی است.« 
او پیش از اکران فیلم 

»مردگان نمی میرند« اثر 
جیم جارموش در مراسم 
افتتاحیه صحبت می کرد.

هنیه: اسراییل خواهان 
آتش بس در درگیری های 

اخیر شد

انتقاد رئیس هیأت 
 داوران کن به
 رهبران جهان

عکس خبراخبار روز

تایوان- پیرمرد 70ساله با 29 گوشی موبایل روی دوچرخه اش و دو گوشی در دستش 
در ساعت 4 صبح در حال بازی پوکمون است.
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یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشته که ظاهرا رئیس جمهوری آمریکا سرانجام خواهان اخراج جان بولتون جنگ طلب از دولتش 
شده است. مجله نشنال اینترست آمریکا در گزارشی با استناد به منابع خود، خبر از خواسته دونالد ترامپ برای اخراج جان بولتون از 
دولتش داده است. یک پایگاه اینترنتی آمریکایی به نام »اینکوئیزیتر« در گزارشی با اعالم این خبر نوشته است: »روز دوشنبه روزنامه 
»نیویورک تایمز« ابتدا گزارش کرد که برخی مقام های تندرو در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درحال بررسی برنامه ای 

برای حمله نظامی به ایران هستند.«

 ترامپ سرانجام
 جان بولتون را 
اخراج می کند
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 

پارکینگ های جاده ای خودرو را 
متوقف کنید و از توقف در شانه 

بزرگراه خودداری کنید.


