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  : انعکاس می يابدتبدون کم و کاس که ، ديروز خبر ذيل را نشر کرد،صفحۀ انترنتی بخش فارسی بی بی سی

 
shtml.suicide_soldiers_us_shr_090816/08/2009/world/persian/uk.co.bbc.www://http  

 
  

 آمار خودکشی در ميان سربازان آمريکايی
 

   باالتر از هميشه است
  

 
  

  حدود يک چهارم خودکشی ها در عراق رخ داده است
 

ی افزايش داشته و در طی پنج آمار خودکشی در ميان سربازان آمريکايی برای دومين سال متوالی به طور بيسابقه ا
 .سال دو برابر شده است

اين نيروها رخ داده و   صد و بيست و هشت خودکشی تائيد شده در ميان2008آمريکا گفته است در سال  ارتش
 .است تحقيق در باره پانزده خودکشی ديگر هنوز کامل نشده

 دانند اما تنش ناشی از کارزار در کشورهای افزايش آمار خودکشی را نمی مقام های نظامی گفته اند آنها دليل
 .تاثير چشمگيری بر افزايش خودکشی ها داشته است خارجی
و افغانستان و همچنين  اوبراين، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گويد استرس ناشی از نبرد در عراق جين

آمار خودکشی در ميان نيروهای آمريکايی داليل باال رفتن  اعزام نيروها به ميدان جنگ برای چندمين بار، از جمله
 .بوده است
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 عضو از 113آمريکايی و   سرباز143پزشکان می گويند که اين دليل، توضيح نمی دهد که چرا سال گذشته  اما
 .ديگر نيروهای نظامی تصميم گرفتند جان خود را بگيرند

اعزام نشده بودند و از   به جبهه جنگدرصد از خودکشی ها در ميان سربازانی رخ داده است که هرگز 35 حدود
خودکشی کرده اند، سه چهارم آنها برای اولين بار به جبهه  سی درصد سربازانی که در ميدان کارزار بوده اند و

 .جنگ رفته بودند
افرادی که در اين گروه قرار  اغلب. و پنج درصد ديگر از خودکشی ها بعد از بازگشت از جبهه رخ داده است سی

 .کرده اند دارند، يک سال بعد از بازگشت به خانه خودکشی
 که استرس ناشی از ادامه جنگ در" شک ندارد"ستاد ارتش آمريکا، گفت که او  ژنرال پيتر چيارلی، معاون رئيس

  .عراق و افغانستان يکی از عوامل افزايش آمار خودکشی ها بوده است
 

 نظرسنجی بزرگ
برای ارتش : "، گفت)ريکاستآم که سمتی غيرنظامی و انتصابی در داخل ارتش(گرين، دبير ارتش آمريکا  يتپ

 ".خودکشی ها چالشی بسيار مهم است ، آمريکا
شما بگوييم اما می توانيم بگوييم  چرا شمار خودکشی ها رو به افزايش است؟ ما نمی توانيم دليل آن را به: "گفت او

 ".دست ما برمی آيد انجام دهيم تا اين مشکل را حل کنيم تالشيم هر آنچه از ش ما درکه در سراسر ارت
ارتش آمريکا گفته برای حل اين مشکل در تالش بوده و برای باال بردن آگاهی در اين زمينه آموزش هايی را آغاز 

 .کرده است
از آمادگی آنها و ديگران برای  که حاکیآموزش ها به سربازان ياد می دهد که چگونه متوجه رفتارهايی باشند  اين

 .مشورت با کارشناسان خجالت نکشند دست زدن به خودکشی است و همين طور اين که از
دالری را برای تحقيق در  آمريکا همچنين با مشارکت موسسه ملی بهداشت روانی آمريکا طرحی پنجاه ميليون ارتش

 .باره بهداشت روانی سربازانش اختصاص داده است
کادر نظامی که ممکن است  آمريکا اميدوارند که اين تحقيق، که در نوع خود بيسابقه است، به شناسايی پزشکان

 .مستعد خطر خودکشی باشند، کمک کنند
دکتر رابرت هاينسن، از موسسه بهداشت روانی ملی آمريکا، مسئوليت تحقيقات پنجاه ميليون دالری را بر عهده 

 .دارد
خواست اطالعات شخصی خود را که   پنج سال آينده ما از بيش از پانصد هزار سرباز خواهيمدر طی: "می گويد او

از آنها همچنين خواهيم خواست . استفاده شود، در اختيار ما بگذارند ممکن است برای ارزيابی های روانشناسانه
در اين مدت اطالعات . کشف کنيم هايی از بزاق و خون خود را به ما بدهند تا ارتباط ژن با آمار خودکشی را نمونه

 ".شد  نيز تحليل خواهد2004در باره خودکشی از سال 
 ماه، يافته های خود را گزارش خواهند داد تا ارتش فرصت داشته باشد هر چه محققان، هر سه: "دکتر هاينسن افزود

 ".سريعتر اطالعات جديد را برای پيشگيری از خودکشی های آتی به کار گيرد
 


