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شهروندان پایتخت هند این روزها آلوده ترین آب 
و هواى ممکن را در این شهر شلوغ تحمل مى کنند. 
آلودگى آن قدر زیاد بــوده که حتى برخى از پروازها 
از فرودگاه بین المللى دهلى نو به دیگر نقاط کشــور 
تعلیق شده است. دلیل تعلیق این پروازها این بود که 
خلبان ها نمى توانستند از پس حجم ضخیم آلودگى 
مقابل خود را ببینند. ســازمان جهانى هواشناسى 
اعالم کرده ســطح آلودگى دهلى نو طى یک هفته 
اخیر سه برابر بیشتر از سطح هشدار قرار داشته است. 
روز گذشته شاخص آلودگى در دهلى نو روى عدد 
800 قرار گرفت و بدترین میزان طى سه سال گذشته 
است. سازمان هواشناسى هند اعالم کرده اگرچه طى 
روزهاى آینده هواى سرد بر کشور حاکم مى شود و 
نســیم خنکى وزیدن خواهد گرفــت اما همچنان 
نمى توان گفت آلودگى طــى روزهاى آینده مرتفع 
خواهد شد. در همین راستا در هند وضع اضطرارى 
سالمت اعالم شده اســت. کار کارگران ساختمانى 
تعطیل شده و برخى محدودیت هاى ترافیکى به اجرا 
درآمده است. مدارس نیز تعطیل شده اند و بسیارى از 
شهروندان دهلى نو از خانه خارج نشده اند. اما طبقه 
کارمند همچنان مجبور هستند به محل کار خود 
بروند، کارشناسان گفته اند این تمهیدات هیچ کمکى 

به رفع آلودگى هوا نخواهد کرد. گفته مى شود حجم 
عظیمى از آلودگى به دلیل ســوزاندن محصوالت 
زراعى غیرقابل استفاده توسط کشاورزان حومه شهر 
تولید مى شود. تالش هاى پیشین براى ازمیان بردن 
این مشکل فصلى ناموفق بود. پیشتر به کشاورزان 
راه هایى پیشنهاد شده بود تا دیگر محبور نباشند این 
محصوالت را بســوزانند اما این راهکارها کشاورزان 
را مجبور مى کرد که هزینه کنند و کشاورزان نیز از 
زیربار هزینه کردن شانه خالى مى کردند. دولت هند 
اعالم کرد 300 تیم عملیاتى براى اعزام به حومه شهر 
بسیج کرده اســت تا مانع از اقدامات کشاورزان در 

سوزاندن محصوالتشان شوند. 
دهلى نو همواره درگذشــته در رتبه هاى نخست 
آلوده ترین کالنشــهرهاى جهان قرار داشته است. 
مســأله ترافیک نیز یکى دیگر از معضالت اساسى 
دهلى نو اســت. این ترافیک موجــب آلودگى زیاد 
شهر نیز مى شود. از همین رو بود که مقامات شهرى 
دهلى نو مقرراتى براى محدودیت آمدوشد خودرو ها 
در برخى نواحى شــهر درنظر گرفتند و جریمه اى 
4 هزار روپیه اى نیز بــراى متخلفان درنظر گرفتند. 
مقامات انتظار دارند بتوانند از آمدوشــد 4 میلیون 

خودرو در شهر  جلوگیرى کنند. 

آلودگى دهلى نو 3 برابر بیشتر از حد خطرناك

پرواز هواپیماها در دهلى نو به دلیل آلودگى هوا لغو شد بر
خ

 
روزنامه فايننشيال تايمز در عکس نخست خود به 
موضوع استقرار نيروهای آمريکايی در اطراف چاه های 
نفت سوريه پرداخته و نوشته است نيروهای آمريکايی 
از اين چاه ها محافظت خواهند کرد. روز يکشــنبه نيز 
جو بايدن گفته نيروهای آمريکايی به دنبال استفاده از 

چاه های نفت سوريه همانند داعش هستند.

روزنامه اينديپندنت نوشــته نايجل فاراژ، رهبر 
حزب برگزيــت اعالم کــرده در انتخابات پيش رو 
در انگليس کانديدا نخواهد شــد. پيشــتر دونالد 
ترامپ از بوريس جانســون خواســته بود با نايجل 
فاراژ ائتــالف کند اما جانســون اين پيشــنهاد را 

رد کرده بود. 

روزنامه واشنگتن پســت در گزارشــی مفصل به 
افزايش آمار مبتاليان به ويروس اچ آی وی در غرب 
ويرجينيا پرداخته است. گفته می شود اين ويروس 
بيشــتر از طريق ســرنگ  آلوده منتقل شده است. 
اين منطقه از ويرجينيا بيشــترين تعــداد معتاد  

را دارد. 
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مجتبى پارسا| «بریانا رویاس» وقتى به سمت محل 
کارش در شهر «تیجوانا» حرکت کرد، مانند همیشه شاد 
و سرخوش بود. دوستانش به یاد دارند که بریاناى 20 ساله 
وقتى به سمت محل کارش که شرکت بیمه بود، حرکت 
کرد، براى آنها دســت تکان داد و با لبخنــد گفت: «بعداً 

مى بینمتان!»
اما ظهر، رویاس دیگر زنده نبود. قاتلى از فاصله  نزدیک، با 
تفنگ به سر او شلیک کرده بود؛ قاتالنى که با کشتارشان، 
آمار مقتوالن را از ابتداى  ســال جارى تاکنون به یک هزار 
و 800 نفر در این شــهر و نزدیک به 26 هزار نفر در سراسر 

مکزیک رسانده اند.
وقتى نخستین نیروهاى امدادى رســیدند، با صحنه 
ترســناکى مواجه شدند؛ مقتول به پشــت روى صندلى 
چرخدارى افتاده بود، بازوهایش به سمت پایین آویزان بود 
و خون زیادى زیر صندلى بود. انگار او در لحظه قتل کامال 
شوکه شده بود. پدر یکى از دوستان او مى گوید: «او دختر 
بسیار خوب و مهربانى بود. همیشه لبخند بر لب داشت.» 
او به خبرنگارانى که در صحنه قتل حضور داشتند، گفت: 
«اتفاقات ویران کننده اى درحال وقوع است و همه چیز از 

کنترل خارج شده است.»
آرام کردن مکزیک

وقتــى دســامبر گذشــته، آنــدرس مانوئــل لوپز 
رئیس جمهورى مکزیک شــد، قول داد مکزیک، یکى از 
خشن ترین کشــورهاى آمریکاى التین را با جنگ علیه 
ریشه هاى اجتماعى جرم و جنایت «آرام» کند. به گزارش 
گاردین، با گذشت نزدیک به یک ســال شواهد حاکى از 
پیشرفت اندکى در این زمینه است. شرایط کنونى حتى از 
روزهاى تاریک قتل و کشتار «فیلیپه کالدرون» در مبارزه با 
مواد مخدر در بین سال هاى 2006 تا 2012 هم بدتر است.

ماه گذشته، «آلفونســو دورازو» رئیس امنیت مکزیک، 
گفت بحران به مرز غیر قابل کنترلى رســیده اســت، تا 
جایى که یک گروه خالفکار در یک جا 13 پلیس را به قتل 
مى رسانند و سپس یک شهر بزرگ را به منظور آزاد کردن 
پسر «جواکوین ال چاپو» یکى از بزرگترین قاچاقچیان مواد 
مخدر مکزیک، فلج مى کنند. در 9 ماه اول  ســال جارى 

میالدى، به طور میانگین، روزانه نزدیــک به 100 نفر در 
مکزیک به قتل رسیده اند. ویکتور کالرك، متخصص و فعال 
امنیت شهرى مى گوید: «کشور کنترل قتل ها را از دست 

داده است.»
قتل هایى که براى هیچ کس مهم نیست

خبرنگاران روزنامه گاردین براى تهیه این گزارش، یک 
هفته در شهر تیجوانا بودند. هفته آنها بسیار با آرامش آغاز 
شد و در روز اول هیچ قتلى اتفاق نیفتاد؛ تا جایى که «آرتورو 
گونزالس» شــهردار جدید تیجوانا، به دروغ به آنها گفت 
که سال هاســت در اینجا هیچ قتلى رخ نداده و رسانه ها با 
ناامیدى و سیاه نمایى سعى در نادیده گرفتن دستاوردها 
دارند. امــا با آغــاز روز دوم حضور خبرنــگاران گاردین، 
کشتارها آغاز شد. ساعت 6 صبح، جسد مردى در منطقه 
«امپرادورس» در گوشه خیابان پیدا شد. ساعت 11 صبح، 
دو پاى قطع شــده در جنوب شــهر یافت شد و ساعت 3 
بعدازظهر، قاتلى ناشناس وارد خانه اى  شد و صاحبخانه را 

به قتل  رساند.
یکى از مغــازه داران محلى مى گوید: «افســران پلیس 
عملیاتى براى ردیابى قاتل انجام دادند، اما در کشورى که 
بیش از 90 درصد جرایم بى مجازات، فراموش مى شــود، 
هیچ نشــانه اى از موفقیت پلیس وجود نخواهد داشت.» 
بیرون از بیمارســتان عمومى تیجوانا، جسد مردى را که 
شاهد تیراندازى شب گذشته بوده، آوردند. پلیس مى گوید: 
«اتفاقى تیر خورده است.» این افسر پلیس سعى مى کند 

خبرنگاران را از اطراف جسد دور کند.
بعدازظهر روز بعد، «خســوس برنال» جوان 30 ســاله 
در کوچه اى افتاده که دســت کم از چهــار نقطه در پاها و 
دســت هایش مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و خون، 
پشت سرش جارى است. هنگامى که نیروهاى امدادى با 
آمبوالنس او را به بیمارستان مى رسانند، یک افسر پلیس 
ادعا مى کند این مرد هنگام دزدى از خانه اى مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته است. با این حال، مانند بسیارى دیگر از 
موارد، گزارشى از این مرد هم در رسانه ها منتشرنمى شود؛ 
او براى جامعه اهمیتى ندارد و براى پلیس هم به پرونده اى 
غیرقابل حل تبدیل مى شود. «ویکتور کالرك» مى گوید:   

«این قتل ها براى هیچ کس اهمیتى ندارد.»
دوران وحشت روانى بزرگ

بیش از یک دهه اســت که جنگى بزرگ براى کنترل 
قاچاق موادمخدر به آمریکا باعث شــده شــهر تیجوانا به 
یکى از خطرناك ترین شــهرهاى روى زمین تبدیل شود. 
هنگامى که مبارزه علیه کارتل هاى موادمخدر آغاز شــد، 
آنها نیز شروع به قتل عام مردم کردند. اجساد زیادى از پل ها 
آویزان مى شدند و به بسیارى شــلیک مى شد. این اتفاق 
حتى در شلوغ ترین بخش هاى شهر هم مى افتاد. در یکى 
از خشونت بارترین حوادث، 12 نفر کشته شدند و زبان هاى 
آنها از دهان شان بیرون کشیده شده بود. «دورا النا کورتس»، 
روزنامه نگار محلى مى گوید: «شما نمى توانستید از خانه 
بیرون بروید، چون نمى دانستید که چه بالیى ممکن است 

بر سرتان بیاید. آن زمان، دوران وحشت روانى بزرگ بود.»
اما تیترهاى منفى روزنامه ها باعث شد دولت تا جایى که 
مى تواند با این موضوع مقابله کند و تا  سال 2012، تعداد 
قتل هاى ساالنه کاهش پیدا کرد. اما با این حال نرخ قتل عام 
در تیجوانا دوباره درحال افزایش اســت و به امرى عادى 
تبدیل شده؛ تا جایى که یک روزنامه محلى روزانه، تعداد 
قتل ها را به عنوان خبرى عادى منتشر مى کند. مقامات و 
دانشگاهیان از موج جدید خشونت ها و قتل عام ها در تیجوانا 

بسیار انتقاد مى کنند. 
کالرك مى گوید: «این مرگ ها ربطــى به مبارزه براى 
کنترل مســیرهاى قاچاق مواد به آمریکا ندارند. آنها در 

بازارهاى محلى به وقوع مى پیوندند.»
شــهردار تیجوانــا در مصاحبــه اى مى گویــد تــز 
رئیس جمهورى براى مقابله با این جرم ها، «احیاى بافت هاى 
اجتماعى» و ریشه کن کردن فسادهاســت. او مى گوید: 
«فساد، مادر همه جرم ها و جنایت هاست که همه چیز را 
تحت تاثیر قرار مى دهد.» کالرك که ســال هاى زیادى از 
عمر خود را صرف مطالعه امنیت تیجوانا کرده،  معتقد است 
چنین اقداماتى که مدنظر رئیس جمهورى است، به تنهایى 
کارایى ندارد: «همچنان  که مى بینید تاکنون هم هیچ تاثیر 
چشمگیرى نداشته است.» کالرك مى گوید: «من شک 
ندارم که او نیت خیرى دارد، اما مسأله این است که داشتن 

نیت خوب به تنهایى فایده اى ندارد.»
روز نهم اکتبر، وقتى مادر بریانا براى تشــخیص هویت 
دخترش آمد، اجســاد زیادى در ســردخانه بودند و بوى 
پوسیدگى آنها به مشام مى رســید. سردخانه اى که دیگر 
جایى براى نگهدارى اجساد ندارد. مادر بریانا گفت: «خیلى 
وحشــتناك اســت. هر روز ما مرگ را بو مى کشیم.» در 
بخش هایى از شهر که جرم و جنایت بیشترى وجود دارد، 
بسیارى از قاتالن، اجساد را در آن جا رها مى کنند. در یکى 
از این محله ها زنى زندگى مى کند. او مى گوید: «بعضى از 
شــب ها ما حتى نمى توانیم پنجره را باز کنیم. بوى بسیار 
بدى به خاطر اجساد در هوا مى پیچد. انگار 60 سگ ُمرده را 

در آن جا رهاکرده اند.»
چهل و هشت ساعت پس از حضور خبرنگاران گاردین، 
نیروهاى امدادى فردى را که تیر خورده بود به بیمارستان 
انتقال مى دهند. یکــى از خبرنگاران مى پرســد: «زنده 
مى ماند؟» نیروى امــدادى همچنان که محل تیرخوردن 

مجروح را مى بندد، مى گوید: «پنجاه، پنجاه  است!»

روزانه نزدیک به 100 نفر در مکزیک به قتل مى رسند

 داماد ترامپاستشمام مرگ در مکزیک
 مجوز بازداشت خاشقجى را 

به بن سلمان داده بود

عکس خبراخبار روز

اسالم آباد، پاکستان- کماندوهایى که براى تظاهرات ضد دولتى «آزادى» خود 
را آماده مى کنند. قرار است هزاران نفر از سراسر پاکستان در این تظاهرات شرکت 

کنند و خواهان برکنارى عمران خان نخست وزیر شوند.
AFP

سانتیاگو، شیلى- اعتراضات ضد دولتى در شیلى همچنان ادامه دارد. پلیس با 
ماشین هاى آبپاش سعى دارد که با آنها مقابله کند.

AP

ادلب، سوریه- یک زن ســورى در پناهگاه مهاجــران در حال خشک کردن 
لباس هایش پس از باران است.
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گاه
ن سازمان بین المللى مهاجرت(IOM)  وابسته به سازمان ملل دیروز اعالم کرد حدود 19.7 میلیون یمنى نیازمند خدمات بهداشتى 

ضرورى هستند. دفتر این سازمان در یمن گفت: «تیم پزشکى سازمان بین المللى مهاجرت با همکارى دولت ژاپن و دیگر شرکا، هفته 
گذشته براى زنان، مردان و کودکان یمنى حدود 24 هزار و 500 مشاوره پزشکى انجام داد.» سازمان بین المللى مهاجرت وابسته به 
سازمان ملل در ادامه افزود: «حدود 19.7 میلیون یمنى نیازمند خدمات اساسى بهداشتى هستند. به دنبال تشدید درگیرى ها و جنگ 
در یمن، بخش بهداشت این کشور از مشکالت شدیدى رنج مى برد. بیمارى وبا در این کشور شیوع پیدا کرده و تعداد زیادى از مراکز 

بهداشتى به حالت تعطیل درآمده اند. یمن براى پنجمین  سال متوالى صحنه جنگ است.»

سازمان ملل: 

19 میلیون یمنى
نیازمند خدمات بهداشتى 

ضرورى هستند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

هر کسـى کـه در خانه شـما 
بدانـد  بایـد  دارد  حضـور 
چـه  زلزلـه  وقـوع  هنـگام 
انجـام دهـد حتـى  اقدامـى 
اگر شـما موقع وقـوع حادثه 

نباشـید. آنجـا 

G
ua
rd
ia
n :

س
عک

  

یک افشاگر مدعى شد، 
پیش از آن که جمال 

خاشقجى کشته و نابود 
شود، جارد کوشنر، داماد 

ترامپ مجوز بازداشت این 
روزنامه نگار منتقد سعودى 

را به محمدبن سلمان، حاکم 
دوفاکتوى سعودى داده بود. 

سازمان اطالعات ترکیه 
این تماس را ردگیرى و 
اردوغان بعدا از آن براى 

وادارکردن ترامپ به 
خارج کردن نیروهایش از 

شمال سوریه استفاده کرد. 
مجله انگلیسى اسپکتیتور 

(Spectator) در 
گزارشى به نقل از یک 

افشاگر آورده است، 
بازرسان کمیته اطالعاتى 

مجلس نمایندگان آمریکا 
(تحت رهبرى دموکرات ها) 
از این ادعاها مطلع هستند و 
مصمم هستند تا بررسى هاى 
بیشترى در این رابطه انجام 

دهند و همزمان تحقیقات 
استیضاح علیه ترامپ بابت 

تعامالت او با اوکراین را 
پیش ببرند. در این گزارش 

همچنین شمار افشاگران 
اطالعاتى که حاضرند تا 

مدارکى به این کمیته 
استیضاح ارایه دهند، هفت 
تن عنوان شده است. تا به 
امروز مشخص شده است 

که سه تن از آنان از افسران 
سیا هستند. جارد کوشنر، 

مشاور ارشد کاخ سفید 
و داماد رئیس جمهورى 

آمریکاست و در جریان قتل 
خاشقجى از محمدبن سلمان، 

ولیعهد سعودى جانبدارى 
کرد. پس از آنکه اطالعاتى 

از ارتباطات کوشنر با 
بن سلمان در واتس آپ 

درز کرد، مناسبات این دو 
در کانون توجه و بررسى 

قرار گرفت. دموکرات هاى 
کنگره با ارسال نامه هایى به 
کاخ سفید خواستار اسنادى 

درباره استفاده مشاوران 
ارشد از ایمیل شخصى 
و سیستم هاى پیام رسان 

شدند.


