
آمریکا در حالی ادعای ناجی بودن س��ر می دهد که اس��ناد و 
شواهد واهی بودن این ادعا را آشکارتر می سازد چنانکه گزارش 
های بین المللی حاکی اس��ت، میراث ش��وم مواد شیمیایی و 
س��می به جا مانده از تسلیحات کشتار جمعی آمریکا در میان 
نوزادان عراق و غزه و هم اکنون در یمن، موجب به دنیا آمدن 

نوزدان ناقص الخلقه در این مناطق شده است 
 پس از گذشت  بیش از یک 15 سال از یورش نظامی آمریکا 
به عراق در س��ال ۲۰۰۳ ، پژوهش جدید به عمل آمده، نشان 
داد که نوزادانی که اکنون در این کش��ور متولد می ش��وند، به 
دلیل آثار ناشی مواد شیمیایی و سمی در بمب های آمریکایی 
ش��لیک شده به مناطق مختلف عراق، با نواقص جسمی متولد 
می ش��وند.  تیم پژوهشگران پزشکی مس��تقل تاکید کرد که 
مش��کالت ناش��ی از ناقص الخلقه بودن در میان آن دس��ته از 
کودکان عراقی ثبت شده که در نزدیکی پایگاه هوایی »طلیل« 
ب��ه دنیا می آیند. این پایگاه توس��ط ائتالف نظامی به رهبری 

آمریکا اداره می شود.
روزنام��ه »القدس العربی« چاپ لن��دن در همین زمینه آورده 

اس��ت بر اس��اس تحقیق یاد ش��ده، ک��ودکان مزب��ور از بروز 
مشکالت در دستگاه عصبی خود و بیماری های قلبی و دست 
و پای معیوب و فلج و یا نداشتن دست و پا رنج می برند و در 
بدن همه آنها میزان خاصی از تشعش��عات اورانیوم یافت شده 
اس��ت.» موزجان ساوابیاساوانی« یکی از پژوهشگران برجسته 
ای��ن تحقیق در این ارتب��اط به القدس العرب��ی گفت: تمامی 
آزمایش های انجام ش��ده از س��طح باالی اورانیوم در جس��م 
ک��ودکان معلول عراقی حکایت می کن��د. وی افزود: عملیات 
نظامی آمریکا در بردارنده تاثیر منفی فزآینده ای بر س��المت 
جس��می و روانی ش��هروندان عراقی اس��ت و به هر میزان که 
ش��هروندان عراقی ب��ه پایگاه نظامی آمریکا نزدیک باش��ند به 

همان میزان درصد اورانی��وم و معلولیت ها در کودکان متولد 
شده آنان بیشتر است .

این جنای��ات در حالی صورت می گیرد که آمریکا همچنان به 
دخالت در امور عراق ادامه می دهد که وضعیت بحرانی کنونی 
در این کش��ور برگرفته از همین رفتارهاس��ت. بخش��ی از این 
اقدامات در قالب بدبین کردن مردم به نیروهای بسیج مردمی 
تشکیل می دهد حال آنکه  سازمان »الحشد الشعبی« عراق در 
بیانیه ای تاکید کرد که نیروهای این سازمان در هیچ عملیات 
یا فعالیتی علیه معترضان برای مقابله با خشونت ها در جریان 
اعتراضات در داخل شهرهای عراق مشارکتی نداشته است.این 
سازمان در بیانیه ای اعالم کرد: تا به این لحظه الحشد الشعبی 

هی��چ عملیات امنیتی میدانی برا حفاظت از جان معترضان یا 
مقابله با اقدامات خش��ونت بار در داخل شهرها حضور نداشته 
است و اظهارات برخی مقامات استان نجف اشرف درباره اینکه 
قربانیان حوادث اخیر این ش��هر به دلیل برخورد گروه »سرایا 
عاشوراء« با آنهاست اصال صحت ندارد  و کامال واضح است که 

برای فرار از مسئولیت در قبال این حوادث بیان می شود.
»فواد الیاس��ری« اس��تاندار نجف نیروی امنیتی ویژه حفاظت 
از آرامگاه محمدباقر الحکیم را متهم کرد که با آتش گش��ودن 
ب��ه روی معترضان ده ها نفر را کش��ته یا زخمی کرده اس��ت.

برخی شبکه های اجتماعی هم در تالش برای پخش شایعاتی 
مختلف علیه الحش��د الش��عبی هس��تند تا آن را به س��رکوب 
معترضان متهم کنند. خبر دیگر آنکه سخنگوی دفتر رسانه ای 
نخست وزیر عراق از صدور احکام جدیدی علیه برخی دیگر از 
مقامات ارش��د این کشور به اتهام فساد طی روزهای آتی خبر 
داد. در این میان عزت الش��ابندر نماینده سابق پارلمان عراق 
ضمن تکذیب نامزدی برای نخست وزیری این کشور، گفت که 

استعفای »عبدالمهدی« به بحران پایان نخواهد داد.

یمن: رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفته صنعا به 
متج��اوزان ثابت کرده تا وقتی که ش��روط مدنظر آن 
اجرا نش��ود از آتش بس خبری نیست.مهدی  المشاط 
افزود: »تجدید نظر جامع در همه اش��تباهات و التزام 
ب��ه حفظ احترام یمن از نخس��تین ش��روط ثبات در 
منطقه است.« المشاط گفت: »ادامه جنگ و محاصره 
علیه یمن، منطقه را به کلی به سمت خطرات بزرگی 

سوق خواهد داد که تحمل آن دشوار خواهد بود.«

ام�ارات: برخی منابع مص��ری از ورود محموله بزرگ 
سالح های اماراتی به لیبی برای تجهیز نیروهای تحت 
ام��ر ژنرال »خلیف��ه حفتر« خبر دادن��د. منابع خاص 
مصری ف��اش کردند که امارات 1۰ نوامبر جاری )1۹ 
آبان( محموله بزرگ سالح را به همراه تعدادی نظامی 
امارات��ی و مصری از طریق م��رز غربی مصر وارد لیبی 

کرد تا نیروهای حفتر را به این سالح ها مجهز کند.

ترکیه: نیروه��ای امنیتی ترکیه 16 نفر را به اتهامات 
امنیتی و تروریستی شامل همکاری با داعش و ارتباط 
با کودتای نافرجام س��ه س��ال پیش بازداشت کردند.

علی رغم گذش��ت یک س��ال و نی��م از پایان وضعیت 
فوق الع��اده و حال��ت اضط��راری در ترکی��ه، وضعیت 
پلیس��ی در ای��ن کش��ور و بازداش��ت های متعدد به 

اتهامات تروریستی و امنیتی هنوز ادامه دارد.

ک�ره ش�مالی: انتقاد نخس��ت وزیر ژاپ��ن از آزمایش 
موشکی اخیر کره ش��مالی، واکنش تند و تهدیدآمیز 
پیونگ یانگ را در پی داشت. رسانه دولتی کره شمالی 
در ادام��ه توهین ها علیه »آبه ش��ینزو« نخس��ت وزیر 
ژاپ��ن، وی را »کوتوله سیاس��ی و ابل��ه« خطاب کرد 
که به زودی ش��لیک واقعی موش��ک های بالستیک را 

با چشم هایش نظاره گر خواهد شد.

ذرهبین

آمریکاوکلمبیادرحالفتنهانگیزی
رئیس جمه��ور ونزوئ��ال ضمن تأکید بر اینکه آمری��کا و کلمبیا در مرز غربی این 
کش��ور در ح��ال فتنه انگیزی هس��تند، تأکید کرد که به ارتش ونزوئال دس��تور 

آماده باش برای نبرد احتمالی را داده است.
 »نی��کالس م��ادورو« رئیس جمهور ونزوئال در دیدار ب��ا کارکنان بخش حمل و 
نقل کشورش از توطئه آمریکا و کلمبیا برای فتنه انگیزی در مرز غربی جمهوری 
بولیواری ونزوئ��ال خبر داد. مادورو تصریح کرد که اطالعاتی در اختیار دارد مبنی بر 
اینک��ه کلمبیا و آمری��کا در حال برنامه ریزی برای فتنه انگی��زی در مرز غربی جمهوری 
بولی��واری هس��تند و از تمامی کارکنان نیروهای مس��لح ونزوئال خواس��ته تا برای نبرد 
احتمالی آماده باش��ند. رئیس جمهور ونزوئال اینگونه گفت: »من اطالعاتی در دست دارم 
مبنی بر اینکه کلمبیا، به همراه فرماندهی جنوبی آمریکا در حال برنامه ریزی برای انجام 
ی��ک اقدام تحریک آمی��ز دیگر در مرز ونزوئال با کلمبیا اس��ت. تمامی کارکنان نیروهای 

مسلح ونزوئال باید برای نبرد آماده باشند«.

چینوروسیه،چالشاستراتژیکناتو
دبیرکل ناتو با بیان اینکه هم اکنون تهدید فوری از س��وی روس��یه و چین علیه 
کشورهای اروپایی وجود ندارد، فعالیت های آن دو را چالش استراتژیک توصیف 

کرد.
»ینس اس��تولتنبرگ« دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در فاصله 
یک هفته مانده به برگزاری نشس��ت این سازمان در لندن، خواستار اتحاد بیشتر 
همه کش��ورهای این س��ازمان و کنار گذاش��تن اختالف نظرها درباره مسائل امنیتی 
ش��د. اس��تولتنبرگ طی یک کنفرانس مطبوعاتی برای تشریح دستور کار مراسم هفتاد 
س��الگی ناتو در هفته آینده، توضیح داد که این نشست قرار است درباره برنامه ها جهت 
ارتقای آمادگی نظامی ناتو، اعالم فضای خارجی زمین به عنوان منطقه عملیاتی نظامی، 
به روزرسانی برنامه ضد تروریسم و افزایش بودجه نظامی این سازمان باشد.وی با ادعای 
اینک��ه ناتو به حافظ صلح و ثب��ات بودن ]در اروپا[ ادامه می ده��د، گفت: »ما ۲۹ عضو 

هستیم که هر کدام تاریخ، فرهنگ و روش سیاسی متفاوتی داریم. 

انتقادمکزیکازاقداممداخلهجویانهترامپ
رئیس جمه��ور مکزیک از اق��دام ترامپ برای ق��رار دادن کارتل های مواد مخدر 
مکزیک در لیس��ت گروه های تروریس��تی انتقاد کرد و گف��ت که مکزیک اجازه 

مداخله خارجی را نخواهد داد.
»آن��درس مانوئل لوپز« با اش��اره به اعالم اخیر »دونال��د ترامپ« رئیس  جمهور 
آمری��کا ب��رای ق��رار دادن کارتل های مواد مخ��در مکزیک در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی، گفت که مکزیک بیش از یک قرن اس��ت که مورد تجاوز قرار نگرفته و 
اجازه مداخالت خارجی را نمی دهد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی با اش��اره به اشغال 
بخش��ی از بندر » وراکروز « توسط آمریکا در 1۰5 سال گذشته، گفت: »از سال 1۹14 
تاکن��ون مداخالت خارجی در مکزیک انجام نش��ده اس��ت و م��ا نمی توانیم آن را مجاز 
بدانیم.« وی افزود: »بیگانگان مس��لح نمی توانند در س��رزمین ما مداخله کنند. آنچه که 
ما برای رسیدگی به جرایم سازمان یافته نیاز داریم همکاری های متقابل بیشتر  است نه 

عناصری که باعث خصومت یا ایجاد فاصله میان ما شوند.«

فرامرز اصغری

انگلی��س در حالی در فضایی از تظاه��رات و اعتراض مردمی 
علی��ه سیاس��ت های نات��و آماده میزبانی از نشس��ت س��ران 
ای��ن پیمان نظامی می ش��ود که منابع خب��ری اعالم کردند 
کش��ورهای ترکیه، آلمان، فرانس��ه و انگلیس هفته آینده در 
حاش��یه نشس��ت ناتو در لندن جلس��ه ای چهارجانبه درباره 
سوریه خواهند داش��ت. در این نشست، رجب طیب اردوغان 
رئیس جمه��ور ترکیه، آنگال م��رکل صدراعظم آلمان، بوریس 

جانسون نخس��ت وزیر انگلیس و امانوئل ماکرونرئیس جمهور 
فرانس��ه درباره راهکار سیاس��ی جامع جهت پای��ان دادن به 
بحران چندین س��اله سوریه صحبت می کنند. حال این سوال 
مطرح می ش��ود که چرا این نشست برگزار می شود و آیا می 

تواند تاثیری در حل بحران سوریه داشته باشد؟ 
آنچ��ه از س��وی بانیان این نشس��ت مطرح می ش��ود اقدام و 
طراحی برای کمک به حل بحران انسانی و امنیتی در سوریه 
اس��ت و با این ادعا نیز تحرکات نظامی خود را در این کشور 
توجیه می کنند. این ادعا در حالی مطرح می شود که بررسی 
رفتاری این کش��ورها نکاتی قابل توجه را نش��ان می دهد. از 
یک س��و ترکیه طی ماه های اخیر تحرکات نظامی در شمال 
س��وریه ص��ورت داده و عم��ال به نقض حاکمیت این کش��ور 

پرداخته اس��ت در حالی که ادعای مبارزه با تروریسم سر می 
دهد. از س��وی دیگر سه کشور اروپایی نیز کارنامه سیاهی در 
حمایت از گروه های تروریستی دارند و در عین حال تحرکات 
نظامی و اطالعاتی در خاک س��وریه صورت داده که محور آن 
را اقدام علیه ارتش س��وریه و متحدانش تشکیل می دهد. در 
همین حال کش��ورهای مذکور بر اصل سرنگونی نظام سوریه 
تاکی��د دارند و بعضا در لوای اصالح قانون اساس��ی س��وریه، 

تجزیه و چند پاره سازی این کشور را دنبال می کنند. 
با توجه به این شرایط می توان دریافت که نشست چهارجانبه 
مذکور نمی تواند گامی برای حل بحران سوریه باشد و اهدافی 
دیگر در ورای این نشست دنبال می شود. این سناریو مطرح 
اس��ت که کشورهای غربی به دنبال س��وء استفاده از شرایط 

ترکیه برای دخالت و بحران سازی در سوریه و منطقه هستند 
در حالی که خود را پش��ت نقاب عملیات نظامی ترکیه پنهان 
می س��ازند. رفتاری که مش��ابه آن را نیز آمریکایی ها صورت 
می دهند که به استمرار بحران در سوریه و منطقه منجر شده 
اس��ت واهی بودن ادعای این کشورها زمانی آشکارتر می شود 
ک��ه آنها هیچ اراده ای برای همگرایی و رویکرد مثبت به نظام 
س��وریه ندارند در حالی که جهانیان اذعان دارند نظام سوریه 
به ریاست جمهوری بشار اسد در صف اول مبارزه با تروریسم 
قرار دارد و هر کشوری به دنبال مبارزه با تروریسم است باید 
در کن��ار آن قرار گیرد. عدم چنین رویکردی از س��وی اعضا 
نشس��ت چهار جانب��ه واهی بودن ادعای صل��ح طلبی آنها را 

آشکار و ماهیت بحران ساز آنها را نمایان تر می سازد. 

یادداشت

آمریکا در حالی ادعای ناجی بودن سر می دهد که اسناد و شواهد واهی بودن 
این ادعا را آش��کارتر می س��ازد چنانکه گزارش های بین المللی حاکی است، 
میراث ش��وم مواد شیمیایی و س��می به جا مانده از تسلیحات کشتار جمعی 
آمریکا در میان نوزادان عراق و غزه و هم اکنون در یمن، موجب به دنیا آمدن 

نوزدان ناقص الخلقه در این مناطق شده است 
 پس از گذش��ت  بیش از یک 15 س��ال از یورش نظامی آمریکا به عراق در 
س��ال ۲۰۰۳ ، پژوهش جدید به عمل آمده، نشان داد که نوزادانی که اکنون 
در این کش��ور متولد می شوند، به دلیل آثار ناشی مواد شیمیایی و سمی در 
بمب های آمریکایی شلیک ش��ده به مناطق مختلف عراق، با نواقص جسمی 
متولد می ش��وند.  تیم پژوهشگران پزش��کی مستقل تاکید کرد که مشکالت 
ناش��ی از ناقص الخلقه بودن در میان آن دس��ته از کودکان عراقی ثبت شده 
ک��ه در نزدیک��ی پایگاه هوایی »طلی��ل« به دنیا می آیند. این پایگاه توس��ط 
ائتالف نظامی به رهبری آمریکا اداره می شود. روزنامه »القدس العربی« چاپ 
لندن در همین زمینه آورده اس��ت بر اساس تحقیق یاد شده، کودکان مزبور 
از بروز مش��کالت در دستگاه عصبی خود و بیماری های قلبی و دست و پای 
معیوب و فلج و یا نداش��تن دست و پا رنج می برند و در بدن همه آنها میزان 
خاصی از تشعشعات اورانیوم یافت شده است.» موزجان ساوابیاساوانی« یکی 

از پژوهش��گران برجس��ته این تحقیق در این ارتباط به القدس العربی گفت: 
تمامی آزمایش های انجام ش��ده از س��طح باالی اورانیوم در جس��م کودکان 
معل��ول عراقی حکایت می کند. وی افزود: عملیات نظامی آمریکا در بردارنده 
تاثیر منفی فزآینده ای بر س��المت جس��می و روانی ش��هروندان عراقی است 
و ب��ه هر میزان که ش��هروندان عراقی به پایگاه نظامی آمریکا نزدیک باش��ند 
ب��ه همان میزان درص��د اورانیوم و معلولیت ها در کودکان متولد ش��ده آنان 

بیشتر است .
ای��ن جنایات در حالی صورت می گیرد که آمریکا همچنان به دخالت در امور 
عراق ادامه می دهد که وضعیت بحرانی کنونی در این کشور برگرفته از همین 
رفتارهاس��ت. بخش��ی از این اقدامات در قالب بدبین کردن مردم به نیروهای 
بس��یج مردمی تشکیل می دهد حال آنکه  س��ازمان »الحشد الشعبی« عراق 
در بیانیه ای تاکید کرد که نیروهای این س��ازمان در هیچ عملیات یا فعالیتی 
علی��ه معترضان ب��رای مقابله با خش��ونت ها در جریان اعتراض��ات در داخل 
ش��هرهای عراق مشارکتی نداشته است.این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد: تا 
به این لحظه الحشد الشعبی هیچ عملیات امنیتی میدانی برا حفاظت از جان 
معترضان یا مقابله با اقدامات خشونت بار در داخل شهرها حضور نداشته است 
و اظهارات برخی مقامات اس��تان نجف اش��رف درباره اینکه قربانیان حوادث 
اخیر این شهر به دلیل برخورد گروه »سرایا عاشوراء« با آنهاست اصال صحت 
ن��دارد  و کامال واضح اس��ت که برای فرار از مس��ئولیت در قبال این حوادث 

بیان می شود.
»فواد الیاس��ری« اس��تاندار نج��ف نیروی امنیت��ی ویژه حفاظ��ت از آرامگاه 
محمدباق��ر الحکیم را متهم کرد که با آتش گش��ودن به روی معترضان ده ها 
نفر را کش��ته یا زخمی کرده است.برخی ش��بکه های اجتماعی هم در تالش 
برای پخش شایعاتی مختلف علیه الحشد الشعبی هستند تا آن را به سرکوب 
معترضان متهم کنند. خبر دیگر آنکه س��خنگوی دفتر رسانه ای نخست وزیر 
عراق از صدور احکام جدیدی علیه برخی دیگر از مقامات ارش��د این کش��ور 
به اتهام فس��اد طی روزهای آتی خبر داد. در این میان عزت الشابندر نماینده 
س��ابق پارلمان عراق ضمن تکذیب نامزدی برای نخس��ت وزیری این کش��ور، 

گفت که استعفای »عبدالمهدی« به بحران پایان نخواهد داد.

شنبه های ضد نظام سرمایه  در فرانسه وارد ابعاد جدیدی می شود 

پیوستنمعترضانسفیدپوشبهجلیقهزردها

مواد شیمیایی به جا مانده از تسلیحات کشتار جمعی ایاالت متحده همچنان قربانی می گیرد

تولد نوزدان ناقص الخلقه میراث شوم آمریکا برای عراق

گزارش

ب��ه رغم ادعای مقامات انگلیس��ی ب��رای معرفی 
ارتش این کش��ور به عنوان ارتش��ی منس��جم و 
کارآمد، گزارش ها نش��ان م دهد بیش از 5۰۰ نفر 
نظامی انگلیسی سال گذشته اقدام به خودکشی 

کرده اند
فرمان��ده پیش��ین س��تاد ارتش انگلیس ب��ا ابراز 
نگران��ی از همه گیر ش��دن خودکش��ی در میان 
نظامی��ان انگلی��س گف��ت: این پدی��ده در میان 
نظامیان ما به مرز هشدار رسیده است.ژنرال لرد 
دانات در نشس��ت یکی از س��ازمان های مبارزه با 
خودکشی در ش��هر پورتموث انگلیس، فشار های 
روح��ی و روانی و ش��بکه های اجتماعی را از علل 
افزایش ش��مار خودکش��ی در میان نظامیان این 
کش��ور دانست. ارتش و دولت انگلیس هنوز هیچ 
آمار رس��می درباره شمار نظامیانی که خودکشی 

کرده اند منتشر نکرده اند، اما سازمان های مردم 
نهاد مبارزه با خودکش��ی و خیریه ها اعالم کردند 
احتماال 51۹ نفر از نظامیان انگلیس��ی از س��ال 
گذش��ته تاکنون خودکش��ی کرده اند. بخشی از 
آنها در ماموریت های نظامی این کش��ور در عراق 
و افغانس��تان حضور داشتند. سازمان های خیریه 
و مب��ارزه با خودکش��ی با متهم ک��ردن دولت به 
بی توجهی در رس��یدگی به وضع نظامیانی که به 
مرز خودکشی رسیده اند با اعالم شماره تلفن، از 
نظامیان خواس��تند برای دریافت کمک و تامین 
نیازهایشان با آنان تماس بگیرند. مرکز ملی آمار 
انگلیس نیز حدود دو ماه پیش در گزارشی میزان 
خودکشی در این کشور را در سال گذشته 6 هزار 
و 5۰۷ نف��ر و باالترین میزان در 16 س��ال اخیر 
اعالم کرد.  جمعی��ت انگلیس حدود 6۷ میلیون 

نفر اعالم شده است.
وضعیت بحرانی در ح��وزه نظامی البته در حوزه 
امنیتی نیز برای انگلیس چالشهای بسیاری ایجاد 
کره که حوادث مرگبار خیابانی از نتایج آن است. 
در همی��ن چارچوب منابع خب��ری اعالم کردند 
»عثمان خان«، که با پوش��یدن کمربند انتحاری 
تقلب��ی، چند عابر را بر روی پل لندن مورد حمله 
قرار داد، در س��ال ۲۰1۲ به خاط��ر همکاری در 
طرحی برای منفجر کردن ساختمان بورس لندن 
محک��وم به حبس ش��ده بود اما در ماه دس��امبر 
۲۰1۸ به صورت مشروط از زندان آزاد شد. »نیل 
باسو« رئیس پلیس ضد تروریسم انگلیس در این 
باره گفت: »این فرد برای مقامات شناخته ش��ده 
بود و در س��ال ۲۰1۲ به خاطر جرائم تروریستی 
محکوم ش��ده بود. اکن��ون تحقیقاتی درخصوص 
چگونگی انجام این حمله توسط او در دست اجرا 
است«. باسو گفت، عثمان خان در این حمله یک 
م��رد و یک زن را به قتل رس��اند و یک مرد و دو 

زن دیگر را مجروح کرد.
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فرمانده پیشین ستاد ارتش بریتانیا فاش کرد

افزایش آمار خودکشی نظامیان انگلیسی


