
محمدحسين عمادي، پژوهشگر سياست  هاي 
توس��عه در كانال تلگرامي »پنجره« نوشت: 
آرزوي توليد واكس��ن كووي��د- ۱۹ از آغاز و 
با ش��يوع اين بيماري، ذهن همه جهانيان را 
به  خود مش��غول كرده بود تا اينكه باالخره و 
با تأخير زياد اين آرزو به حقيقت پيوس��ت. 
حال آنچه در س��ه هفته گذشته ذهن مردم 
جهان را به خود مش��غول كرده مجموعه اي 
از سؤاالتي اس��ت كه به طور خالصه كارايي 
واكسن در ريش��ه كن كردن بيماري و شيوه 
و زمان دسترس��ي به اين نوش��دارو را جويا 
مي شود. چون رقابت تجاري بين شركت هاي 
توليدكننده واكسن و كشورهاي حامي آنان 
آغاز شده و دنياي شايعات و اخبار غيرمطمئن 
و تئوري توطئه هم به اين سؤاالت دامن زده 
و بر ابهامات مردم افزوده است، بهتر ديديم 
سؤاالت را ساده وشفاف مطرح  كنيم و تا حد 

امكان به آن پاسخ دهيم. 
آيا واكس��ن هايي كه تاكنون س��ه مرحله 
آزمايش خود را گذرانده و از س��وي س��ه 
شركت اصلي جهت توزيع و استفاده مردم 
معرفي شده اند كارايي ريشه كن كردن اين 

بيماري و خالصي بشر از كرونا را دارند؟
بر مبناي اطالع��ات موج��ود و اظهارنظر 
سازمان بهداش��ت جهاني )WHO( بايد 
گفت: ۱- ريش��ه كني اين بيم��اري منوط 
به توليد و دسترس��ي به دارو يا پيشگيري 
و مصونيت از طريق تأثير قطعي واكس��ن 
براي كل جامعه بشري است. ۲- در مجموع 
واكس��ن قابل توليد و توزيع سه شركت تا 
پايان سال آينده ميالدي قطعاً براي جمعيت 
جهان كافي نيست و امكان واكسينه كردن 
تمامي جمعيت جهان تا پايان سال ميالدي 
آين��ده ناممكن اس��ت و به همي��ن دليل 

حداقل تا س��ال ديگر خبري از ريشه كني 
كرونا صرفاً از طريق واكسيناسيون وجود 
ندارد. ۳- ش��ركت هاي اصلي توليد كننده 
واكسن تاكنون سؤاالت فراواني را درمورد 
محصوالت خود همچ��ون: ضريب تأثير بر 
گروه هاي سني و نژادي مختلف و همچنين 
مدت مصونيت واكسن و امكان جلوگيري از 
سرايت بيماري از فرد واكسينه شده به افراد 
سالم بي پاسخ گذاشته يا آن را به نتايج اوليه 
واكسيناسيون در سطح گس��ترده منوط 
كرده اند كه طبعاً پاسخگويي به اين سؤال 

را با ابهام بيشتر روبه رو مي سازد. 
    چه زماني و چگون�ه آحاد مردم به 
واكسن به ش�كلي عادالنه دسترسي 

خواهند داشت؟
هر چند از نيمه دسامبر توزيع اوليه واكسن 
بر اساس سفارشات آغاز خواهد شد اما آنچه 
هم اكنون به نگراني جهاني تبديل ش��ده 
است و رئيس سازمان بهداشت جهاني هم 
به صراحت به آن اش��اره كرده بي عدالتي 

بالقوه در دسترسي به واكسن است. 
از دي��دگاه نظ��ري و مالك هاي س��ازمان 
بهداشت جهاني بايد كادر پزشكي و درماني 
كه در خط مقدم مبارزه با اين بيماري هستند، 
اولين گروه براي واكس��ينه  ش��دن باشند و 
در ادامه آس��يب پذيرترين اقشار اجتماعي 
شامل س��المندان و افرادي كه بيماري هاي 
زمينه اي دارند. اما خبرهاي منتشرش��ده از 
مقدمات خريد و س��فارش واكس��ن در بين 
كش��ورهاي جهان بيانگر چهره اي ديگر از 
واقعيت اس��ت كه متأس��فانه تلخ هم است. 
اياالت متحده و اروپا و كشورهاي ثروتمند 
جهان عماًل سفارشات خود را آغاز كرده اند 
و روند پيش خريد و سفارش همگي نشانگر 
رقابت منفي و دورنمايي است كه دسترسي 
كشورهاي درحال توس��عه و فقير جهان به 
واكسن را قطعاً محدود و در كوتاه مدت آنها 
را محروم خواهد ساخت.  در سطح ملي و در 
هركش��ور هم به احتمال زياد اولويت هاي 
مورد نظر به دلي��ل تفاوت س��طح درآمد و 

دسترسي به مردم  رعايت نخواهد شد.  الزم 
به ذكر است اين معضل نه تنها جنبه عدالت 
اجتماعي و حقوق بشري دارد بلكه هرگونه 
تبعيض كه به عدم دسترسي گروه و طبقه 
اجتماعي منجر ش��ود عماًل دسترس��ي به 
ايمني جمعي و ريشه كن كردن ويروس را 

ناممكن خواهد ساخت. 
    چه بايد كرد؟

ارزش تجاري و اهميت��ي كه فرآيند توليد 
و توزيع واكس��ن براي اعتبار ش��ركت ها و 
دولت هاي حامي آنان پيدا كرده واكس��ن 
كرونا را از ي��ك مقوله صرف��اً تجاري بدل 
به يك پدي��ده سياس��ي و حيات��ي براي 
دولت ها و ش��ركت هاي چندمليتي كرده 
اس��ت. رقابت هاي تنگاتن��گ تجاري بين 
ش��ركت هاي عظيم داروي��ي توليدكننده 
واكس��ن و كش��ورهاي حام��ي آن��ان كه 
مدت هاس��ت به صورت خزنده آغاز ش��ده 
باعث مي شود جريان اطالعات مسير  عمال ً
منطقي و شفاف خود را طي نكنند و در بيان 
نقاط مثبت غلو و در پوش��اندن جنبه هاي 
ناشناخته و احياناً منفي خودداري كنند. از 
سوي ديگر دامن زدن گروه هاي مظنون به 
سياسي بودن روند كنترل كرونا و گروه هاي 
 )NOVAX( مخال��ف واكسيناس��يون
كه اعتراضات خ��ود را به صورت مجازي يا 
به  صورت اعتراضات خياباني آغاز كرده اند 
شرايطي را ايجاد كرده كه بيش از هر زمان 
ديگر ضرورت نقش حاكميت��ي و نظارتي 
سازمان هاي بين المللي همچون سازمان 
بهداشت جهاني را پررنگ تر مي كند. نقش 
رسانه هاي مستقل هم كه به شفاف سازي 
و صراح��ت در بي��ان نگراني ه��اي مردم 

مي پردازند، اهميت بسيار حياتي دارد. 

    مرضيه مالح:
شهيد حاج قاسم سليماني: اجازه نخواهيم 
داد در خاك كش��ور ما، خون فرزندان اين 
ملت به سادگي توسط يك گروه تروريستي 
بر زمين ريخته ش��ود. ما صده��ا هزار نفر 
آماده هس��تيم براي ع��زت و حيثيت اين 
ملت جان بدهيم اما اين ملت عزتمند باقي 

بماند. #مجازات_قطعي
    مهراد صدر:

پاس��خ اقدامات ضد امنيتي تنها موش��ك 
نيست، شناسايي و دستگيري جواسيس و 
تيم هاي تروريستي كه هر روزه در سكوت 
خبري داره اتفاق ميفته، ضربه هايي به مراتب 
مهلك تر به دشمنان داخلي و خارجي خواهد 

بود. #مجازات_قطعي
    محمد زيارتي:

هرچند در معادله برجام و در زمان تصويب 
اغلب مالحظات كشور ما در آن ديده شده 
بود اما گذش��ت زمان و حوادث مختلف از 
جمله خروج امريكا از آن، نش��ان داد نيت 
دشمن حضور دركنار فعاليت هاي داخلي 

و تصميمات استراتژيك كشور بود. مجلس 
يك گزينه بيش��تر ندارد خ��روج فوري از 

برجام. 
    كاربري با نام »سرباز وطن«:

رهب��ري فرمودند پيگيري اي��ن جنايت و 
مجازات قطعي عامالن و آمران در دس��تور 
كار باشد. مسئوالن امنيتي كشور اگر سرباز 
وطن و آقا هستيد، مس��ئوالن دولتي، امور 
خارجه، هس��ته اي و... اگر نف��وذي و خائن 
نيستيد، بسم اهلل الرحمن الرحيم: #غني_
س��ازي_۲۰درصد؛ #اخراج_بازرس��ان_

آژانس؛ #مجازات_قطعي
    علي كاظمي:

#انتقام_سخت يعني چي؟ #انتقام_سخت 
يعني در بهترين موقع ضربه اي س��خت به 
اسرائيل وارد ش��ود كه ديگه جرئت دست 
اندازي نكنه! يعني كاري با اون صورت بگيره 
كه ديگه جرئت تهديد نكنه... بايد شخصاً 
خودشو بزنيم كه حساب كار دستش بياد! 
در يك كالم يعني #مجازات_قطعي! يعني 

#اخراج_بازرسان_آژانس!

    هدي حميديان:
شهيد سليماني و شهيد فخري زاده دقيقاً 
در دوره اي شهيد شدند كه بيشترين تالش 
از سوي دولت ايران براي »تنش زدايي« با 
امريكا انجام ش��ده بود. راه تأمين امنيت و 
پيشرفت كش��ور »تهديد زدايي« است نه 

»تنش زدايي«. #مجازات_قطعي
    علي اكبر عبدي:

با زنده نگه داشتن ياد و نام و مرام #شهيد_
محسن_فخري_زاده آتش انتقام و شعله 
حركت در مس��ير او را فروزان نگ��ه داريم. 
غربگراها به دنبال #مذاكره هستند و خون 
شهيد مانع جدي است! #مجازات_قاطعانه

    مجتبي ثاني:
پيگيري تالش علمي و فني حاج محسن، 
جز به دس��ت دانشمندان كش��ور محقق 
نمي شود و تا پاي بازرسان آژانس از كشور 
قطع نگردد، امنيتي براي دانشمندان وطن 
متصور نيست. منتظر اقدام انقالبي مجلس 
هس��تيم. #اخراج__بازرس��ان_آژانس 

#شهيد_محسن_فخري زاده

    مسعود راه:
رهبر حج��ت را بر همه دس��ت اندركاران 
تمام كرد، اين گوي و اين ميدان. ايش��ان 
گفتند: )نخس��ت پيگيري اي��ن جنايت و 
مجازات قطعي عامالن و آمران آن( يعني 
اولويت اول انتقام خون #شهيد_محسن_

فخري_زاده و سپس پيگيري تالش علمي 
و فني شهيد. 

    عاطفه زماني:
شهادت، براي يك سرباز نقطه پايان نيست. 
شهادت باعث افتخار است و موجب رويش. 
اما به گفته رهبرمون، همه عامالن و آمران 

اين ترور بايد به #مجازات_قطعي برسند. 
    كيان مهزاد:

#مجازات_قطع��ي عام��الن ترور ش��هيد 
فخري زاده دو ف��از دارد. ف��از اول مجازات 
عامالن ترور و يك سيلي به صهيونيست هاي 
تروريست و يك تودهني به آژانس جاسوسي 
انرژي اتمي است. فاز دوم ان شاءاهلل نابودي 
كامل غده س��رطاني منطقه و خروج كامل 

اربابش از منطقه است. 
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كاربران شبكه هاي اجتماعي خواهان مجازات قطعي عامالن ترور شهيد فخري زاده شدند

 فاز اول مجازات قطعی
سیلی به صورت صهیونیست هاست

حس�اب توئيتري منتس�ب به دفتر حفظ و نش�ر آثار امام خامنه اي، پس از ترور شهيد 
فخري زاده در توئيتي با هش�تگ #مجازات_قطعي نوش�ت: »دو موضوع مه�م را همه  
دست اندركاران بايد به ِجّد در دستور كار قرار دهند: ۱-  پيگيري اين جنايت و #مجازات_
قطعي عامالن و آم�ران آن ۲- پيگيري تالش علمي و فني ش�هيد فخ�ري زاده در همه  
بخش هايي كه وي بدانها اشتغال داش�ت.« اين توئيت و هشتگ آن با استقبال گسترده 

كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه شد. يكي از كاربران در خصوص اين هشتگ نوشته 
است: »با هشتگ #مجازات_قطعي كه رهبرم زد خيالم راحت شد كه كارشون بي جواب 
نميمونه.« همچنين كاربران بسياري در توئيت هاي خود با استفاده از اين هشتگ به تبعيت 
از رهبر انقالب از مسئوالن امر خواستند تا قاطعانه و سرسختانه كمر همت به مجازات قطعي 
عامالن ترور شهيد فخري زاده ببندند. بخشي از واكنش كاربران را در ادامه مي خوانيد.

»اقتصاد مقاومتي« راهكار تغيير رويكرد 
»رفع تحريم« به »خنثي سازي تحريم«

فاطمه رشيدي در توئيتر خود نوشت: يكي از موارد مهم در تغيير رويكرد 
»رفع تحريم« به »خنثي سازي تحريم« ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
سال ۹۲ به سران سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط رهبري 
بود. اقتصادي درون زا، برون نگر، مردمي و ب��ر مبناي توليد ملي تا از اين 

رهيافت، بن بست تحريم ها شكسته شود و رونق اقتصادي شكل  گيرد. 

مهم مطالبه مقابله قاطعانه است و بس
سيدپويان حس��ين پور از فعاالن ش��بكه اجتماعي توئيتر، با اشاره به 
حواش��ي پيش آمده در خصوص جزئيات حادثه ترور ش��هيد محسن 
فخري زاده توئيت كرد: درگير جزئيات چگونگي ترور شهيد فخري زاده 
)كه هر لحظه بنا بر شهوت ديده شدن افراد تغيير مي كند( نباشيد. من 
و شما نه كارشناس ضدتروريسم هستيم، نه افسر امنيتي و نه محافظ 
شخصيت كه دانستن اين جزئيات آورده اي براي ما داشته باشد. مهم 

نتيجه ترور و تبعاتش و مطالبه مقابله قاطعانه با آن است و بس! 

 مأموريت اروپا 
پس از ترور شهيد فخري زاده

دكتر عبداهلل گنجي در توئيتر نوشت:  مأموريت اروپا بعد از ترور شهيد فخري زاده 
به هم ريختن محاسبات ايران براي پاسخ و ايجاد تزلزل در تصميمات مقابله اي 

ما است. شگرد سوخته قديمي كه در برجام هم اجرا كردند. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

روي عمل، حسابي كار كردن ارزش دارد
حاج اسماعيل دوالبي )ره(: 

در بازار چوب فروش ها، در ه��ر حجره روزي چند كاميون چوب 
معامله مي ش��ود، ولي در پايان روز كه سؤال كني چقدر كاسبي 
كرده ايد، مي گويند مثاًل ۱۰هزار توم��ان. اما يك منبت كار تكه  
كوچكي از آن چوب ها را مي گيرد و حسابي روي آن كار مي كند 
و رو ي  آن نقش مي اندازد و همان تكه چوب را ۱۰۰هزار تومان يا 
بيشتر مي فروشد. گاهي اوقات آن قدر نفيس مي شود كه نمي توان 
روي آن قيمت گذاشت. در اعمال عبادي هم زياد عبادت كردن 
چندان ارزش ندارد بلكه روي عمل حسابي كار كردن و آن را خوب 

از كار درآوردن و حق آن را ادا كردن نتيجه بخش است. 
منبع: كانال تلگرامي »نشر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم«

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

دكتر مجتبي همتي فر در رشته توئيتي نوشت: 
نظام آموزشي ما درگير جزيره گي و بخشي نگري 
است؛ تربيت پيش از دبستان، تربيت مدرسه اي، 
آموزش عالي، آموزش فني و حرفه اي، آموزش 
آزاد و... متولي هر بخش در تالش است تا منافع 
ذي ربطان سازمان خودش را تأمين و پيگيري 
كند و لذا نگاه كالن و فرابخشي و ناظر به منفعت 

عموم مفقود است. 
تعدد نهادهاي سياس��ت گذار بخش��ي نگر 
و م��وازي و ت��الش مدي��ران ارش��د براي 
تأثير ب��ر تصميم��ات كالن و كم توجهي به 
سياست هايي كه نمي پسندند، مصداقي از 
بي ميلي به هم افزايي، هم آهنگي و هم كاري 
است. بخشي از حل نشدن مسائل نظام تعليم 
و تربيت و بر زمين ماندن اس��ناد راهبردي 

كشور هم نتيجه اين فضاست. 
ماجراي اخير وزارت علوم و تربيت معلم هم 
در همين راستا قابل تحليل است. اگر وزارت 
علوم دغدغه تعلي��م و تربيت عمومي دارد و 
نه دغدغه  كاريابي، الزم اس��ت نخست اين 
هم آهنگي و هم افزايي را نشان دهد. يك گام 

نسبت برقرار كردن دانشكده ها به ويژه علوم 
تربيتي با مسائل نظام تعليم و تربيت است. 

در حالي كه پ��اي كنكور گل��وي آموزش و 
پرورش و مدارس را مي فشارد، جا دارد وزارت 
علوم ب��راي ارزيابي و گزين��ش ورودي هاي 
دانشگاه ها تدبير مناسب و به صالح آموزش و 

پرورش را هر چه سريع تر به اجرا درآورد. 
نظام مدرس��ه اي ايران با مش��كالت متعدد 
نظري، عملي و فناوري در حوزه هاي مختلف 
مواجه است. منابع گسترده آموزش عالي چه 
كمكي به حل اين مس��ائل كرده و مي كند؟ 
جز اينكه با ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش 
عمومي، هم جامعه از اين سرمايه  گذاري سود 
مي برد و هم دانشگاه ها ورودي باكيفيت تري 

خواهند داشت؟
تعليم و تربيت ميدان برادري است. هر برادر 
نبايد برادر ديگر خود را چونان ارث بر مزاحمي 
بداند كه بايد از ميدان به درش كرد. مزرعه اي 
است كه درختان و بار و بر آن جز با همكاري 
به ثمر نمي نشيند. مبادا در دعواهاي جاهلي، 

درختان خشك شوند و بي ثمر.

بخشی نگری در نظام آموزش و پرورش

كانال تلگرامي »USA Study« به نقل از 
»اينديپندنت« نوشت: كارشناسان امنيتي 
امريكا نگران هس��تند دونالد ترامپ زماني 
كه كاخ س��فيد را ت��رك مي كند، ق��ادر به 
حفظ اسرار دولتي نباشد و بر همين اساس، 
پيشنهاد مي كنند وي از شركت در جلسات 

اطالعاتي آينده منع شود. 
رئيس جمهوري امريكا كه در گذشته سابقه 
خوبي نشان نداده و اس��رار دولتي امريكا را 
افشا كرده است، پس از خروج از كاخ سفيد 
در جريان اطالعات نخواهد بود. كارشناسان 
امنيتي هشدار داده اند، ترامپ حتي ممكن 
اس��ت اس��رار دولتي را به برخي كشورهاي 

خارجي بفروشد و بر اين اساس، ديگر نبايد 
در جلسات اطالعاتي شركت كند. 

دونالد ترامپ غير از مشكالت فساد اخالقي 
و سوابق مالياتي كه تحت تحقيق و بررسي 
ق��رار دارن��د، 4۰۰ ميلي��ون دالر بدهي به 

رهبران ناشناس خارجي دارد. 
جك گولداسميت، از مقامات سابق وزارت 
دادگستري امريكا هشدار داد، براي ترامپ 
فروش اس��رار دولتي كاري آسان است و او 
حفظ اس��رار را جدي نمي گي��رد.  ترامپ، 
تاكنون تصاوير و اطالعاتي را منتشر كرده كه 
بخشي از اسرار محرمانه دولتي امريكا بوده و 

موجب رسوايي كاخ سفيد شده است.

عليرضا فقيهي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
محمدجواد ظريف امروز: »بعضي دوستان 
مي روند و به امريكا گرا مي دهند كه با ما بهتر 
مي توانيد كار كنيد. گفته اند اينها در قدرت 

نمي مانند و قدرت اينها چند روزه است!«
ظريف سال 8۳ در ديدار با البرادعي: بسياري از 
كانديداها از شكست مذاكرات ما سود مي برند، 
آنها موفقي��ت جذاب��ي در اي��ن گفت وگوها 
نمي ديدند.  ظريف سال ۹۳ در شوراي روابط 
خارجي امريكا: اگر مذاكرات بي نتيجه بماند، 
مردم با رأيشان من را بازنشست خواهند كرد! 
در آن زمان مردم ب��ا انتخاب رئيس جمهوري 

متفاوت )احمدي نژاد( به دليل شكس��ت)در 
مذاكرات( در واقع به ما پاداش دادند كه مرا هم 
زود بازنشسته كرد!)خنده حضار(، حاال من بار 

ديگر زنده شده ام )خنده حضار(
ظريف سال ۹5 در پاسخ به روزنامه ايتاليايي 
كوريه دالس��را: براي اينكه هم��ه عواقب و 
نتايج توافق)هسته اي( پذيرفته شود، توافق 
بايد نش��ان دهد كه مناف��ع دارد. اگر مردم 
منافع آن را ببينند، آنها به حمايتشان ادامه 
مي دهند اگر اينطور نشود آنها مي توانند به 
صندوق هاي رأي بگويند ب��ه آنهايي كه از 

توافق حمايت كردند، رأي ندهيد.

 كان��ال تلگرام��ي »تبي��ان« ب��ه نق��ل از 
»سي .ان.ان« نوشت: در ماه گذشته در ژاپن 
تعداد افرادي كه بر اثر خودكش��ي مردند، از 
آمار فوت شدگان كرونا در سال ۲۰۲۰ پيشي 
گرفته و در اين بين تعداد زناني كه تصميم به 
مرگ گرفتند، بيشتر از بقيه افراد بوده است. 
كارشناس��ان قباًل ه��م هش��دار داده بودند 
پاندمي مي تواند منجر به بحران سالمت روان 
شود و بيكاري گسترده، انزواي اجتماعي و 
اضطراب در سطح جهاني آسيب هاي زيادي 
را متوجه مردم مي كند. حاال آمارهاي دولتي 
ژاپن نش��ان مي دهد تعداد كشته شدگان بر 
اثر خودكشي در ماه اكتبر بيشتر از قربانيان 

كرونا در كل سال بوده است. 
پليس مل��ي ژاپن اع��الم كرده اس��ت، آمار 
خودكش��ي در ماه اكتبر ۲۱5۳ نفر افزايش 
داشته، در حالي كه طبق آمار وزارت بهداشت 
اين كش��ور تا روز جمعه كل فوت ش��دگان 

كوويد- ۱۹ در ژاپن ۲۰8۷ نفر بوده است. 
ميش��يكو يودا، اس��تاد دانش��گاه واسدا در 
توكيو و كارشناس خودكشي مي گويد: »ما 
حتي قرنطينه هم نداش��تيم و در مقايس��ه 
با كش��ورهاي ديگر كرونا تأثي��ر كمي روي 

ما داش��ت. با اين حال باز هم شاهد افزايش 
خودكش��ي هس��تيم. اين نش��ان مي دهد 
كش��ورها ممكن اس��ت در آينده با شرايط 

مشابهي روبه رو شوند.« 
طبق گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني، 
ژاپن مدت هاس��ت با آمار باالي خودكشي 
دس��ت وپنجه نرم مي كند، با وج��ود اينكه 
داليل باال بودن ميزان خودكش��ي در ژاپن 
پيچيده است، اما ساعات طوالني كار، فشار 
در مدارس، انزواي اجتماعي و ننگ دانستن 
مسائل مربوط به بهداش��ت روان در جامعه، 

همه به عنوان عوامل مؤثر ذكر شده اند. 
با وجود اينكه ژاپن توانسته بود، آمار خودكشي 
را در سال گذشته كاهش دهد اما كرونا دوباره 
آمارها را باال برد و در اين بين تعداد زناني كه 
خودشان را مي كش��ند هم افزايش پيدا كرد.  
اين موضوع مي تواند داليلي مثل بيكاري )زنان 
درصد بااليي از شغل هاي نيمه وقت در هتل ها 
و رستوران ها را داشتند( داشته باشد، براي آنها 
كه توانستند كارشان را حفظ كنند، تعطيلي 
مدارس و حض��ور ك��ودكان در خانه معضل 
بزرگي اس��ت، البته اضطراب و نگراني بابت 
سالمتي فرزندان هم افزايش پيدا كرده است. 

آيا ترامپ اسرار دولتي كاخ سفيد را مي فروشد؟!

چه كسي به امريكا گرا مي دهد؟

 آمار خودكشي در ژاپن 
بيشتر از تعداد مرگ بر اثر كرونا

کرونا در کوتاه مدت ریشه کن نمی شود حتی با تولید واکسن
   گزارش


