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روزنامه یو اس ای  تودی ]آمريكا[

غم، حسرت، خشم؛ میراث کرونا
یو اس ای  تودی نوشــته که کرونا در آمریکا یک میلیون 
قربانی گرفته تا زخمی عمیق و تاریخی بر جان مردم این 
کشور بگذارد. این روزنامه در گزارشی مفصل سرگذشت 
خانواده هایی را روایت کرده که عزیزان خود را در همه گیری 
کرونا از دست داده اند. برخی از آنها به خاطر ناتوانی دولت در 

مهار بحران خشمگین هستند.

روزانه 100آمریکایی بر اثر شلیک 
گلوله جان خود را از دست می دهند. 
قتل،  خودکشی یا تیراندازی گروهی 
با اســلحه در آمریکا الگویی تکرار شــونده و مداوم 
اســت و فقط اخبار مربوط به پرتلفات ترین آنها در 
رســانه ها منعکس می شــود چرا که اراده سیاسی 
واحدی بــرای نمایش حقیقت تلخ آزادی اســلحه 
در آمریکا وجود ندارد و صنعت پرســود و قدرتمند 
تولید و فروش سالح و البی های قدرتمندی که در 
اختیار فعاالن این صنعت قــرار دارد، به هر قیمتی 
مانع از آن خواهد شــد تا افکار عمومی نســبت به 
آزادی ســالح در آمریکا واکنش جدی نشان دهد. 
از این روست که واکنش های منفی به از دست رفتن 
جان انسان ها به ویژه کودکان در فجایع تیراندازی 
در آمریکا مقطعی است و به ســرعت به فراموشی 
سپرده می شــود. درحقیقت سال هاست که انفعال 
سیاســی در برابر آزادی حمل سالح و حس ناامنی 
ناشــی از مرگ ســاالنه هزاران آمریکایــی بر اثر 
تیراندازی،  نوعی همه گیری در آمریکا ایجاد کرده 
که هرسال افراد بیشــتری را به  خود آلوده کرده و 
به سمت خرید اسلحه سوق می دهد. با هربار وقوع 
فاجعه مرگ عــده ای بر اثر تیرانــدازی، میلیون ها 
آمریکایی نگران از ناامنی موجــود، اقدام به خرید 
سالح می کنند، سیاستمداران بحث هایی تکراری بر 
سر لزوم ممنوعیت آزادی اسلحه را آغاز می کنند و 
در بحبوحه این جنجال ها سود شرکت های تولید و 

فروش اسلحه چند برابر می شود.

تعداد اسلحه بیش از جمعیت آمریکا 
براساس گزارش سال 2018یک شرکت نظرسنجی 
آمریکایی، در آمریکا 393میلیون قبضه سالح گرم 
در دســت مردم قرار دارد. این یعنی تعداد اسلحه 
در آمریکا از جمعیت این کشــور فراتر رفته است. 
واشنگتن پست در ســال 2017در گزارشی نوشته 
که بــه ازای هر 100آمریکایی، 120قبضه ســالح 
در آمریکا در دست مردم اســت. این نسبت به طور 
قطع در ســال های اخیر افزایش یافته است. به ویژه 
در دوران همه گیری کرونا، آمار خرید اســلحه در 
آمریکا به دالیل نامشــخصی جهشی خیره کننده 
یافته است. براساس گزارش گروه کنترل خشونت  
ســالح های گرم گیفوردز، از ابتدای سال 2020تا 
ابتدای ســال 2021تقریبا 5.1میلیون آمریکایی 
نخستین سالح  خود را خریداری کرده اند. در سال 
2019هم 2.4میلیون آمریکایی برای نخستین بار 
ســالح خریداری کرده بودند. به بیانی دیگر از سال 
2019تا ابتــدای ســال 2021، 7.5میلیون مالک 
اسلحه به دارندگان پیشین ســالح گرم در آمریکا 
افزوده شده است. در مجموع در سال 2020بالغ بر 
16.6میلیون آمریکایی ســالح خریداری کرده اند؛ 
یعنی 2.8میلیون نفر بیشتر از آمار خرید سال 2019 
که بیشتر این خریداران از قبل مالک سالح بوده اند. 
در گزارشی دیگر، نشــریه آتالنتیک به نقل از آمار 
دولتی نوشته که بین سال های 2000و 2009ساالنه 
درحدود 6میلیون قبضه سالح گرم راهی خانه های 
مردم شده که این رقم در سال 2013به 16میلیون 

قبضه در سال افزایش پیدا کرده است.
در ســال 2016محققــان دانشــگاه هــاروارد در 
نظرسنجی وسیعی از شهروندان آمریکایی دریافتند 
که تقریبا 8میلیون آمریکایی »ابرمالکان اســلحه« 
به شــمار می روند؛ افرادی که بین 8تا 140قبضه 
ســالح در اختیار دارند. ماتیو میلر، استاد دانشگاه 
نورت وســترن آمریکا، در پژوهشــی به این نتیجه 
رسیده که بیشــتر خریداران اســلحه با این تصور 
سالح خریداری می کنند که قرار است روزی از آن 
برای دفاع از خود یا دارایی هایشان استفاده کنند، اما 
درواقع تنها شانس آسیب رساندن به خود و اعضای 
خانواده خــود را افزایش می دهنــد. آمار دولتی در 
آمریکا نشان می دهد که عامل بیش از 60درصد از 
مرگ ومیرهای ثبت شــده در این کشور خودکشی 
است و پژوهش ها نشــان می دهند زمانی که سالح 
در خانه قابل دســترس باشــد، خطر خودکشی یا 
خطر قتل یا آسیب دیدگی تصادفی ناشی از شلیک 
اسلحه به ویژه در میان زنان افزایش پیدا می کند. با 
این حال کمتر از 10درصــد از مالکان یا خریداران 
اسلحه از این حقایق مطلعند و بدون داشتن دانش و 
شناخت کافی اقدام به خرید سالح می کنند و زمینه 
وقوع خشونت های مرگبار فردی و جمعی بیشتری 

را فراهم می آورند.

173تیراندازی گروهی در 5ماه 
در هفته های گذشته و در جریان جشن عید پاک، 
فقط در ایالت پنســیلوانیای آمریــکا 2تیراندازی 
گروهی رخ داد و 2نفر جان خود را از دســت دادند 
و عده زیادی زخمی شــدند. همزمان در ایالت های 
کارولینای جنوبی، کالیفرنیا، فلوریدا، مریلند، نوادا، 
نیویورک و اورگان هم رویدادهای مشابهی رخ داده 

است. حوادث خونین تعطیالت عید پاک، چند روز 
پس از تیرانــدازی در متروی بروکلیــن رخ داد. در 
تیراندازی بروکلین 16نفر زخمی شدند. چند هفته 
پیش از آن هم سی ان ان در گزارشی از کشته شدن 
8نفر و مصدومیت 60نفر در تیراندازی های گروهی 
در سرتاسر آمریکا خبر داده بود. در مجموع، آمارهای 
»مرکز آرشیو خشونت های ناشــی از سالح گرم« 
در واشنگتن نشــان می دهد از ابتدای سال جاری 
میالدی تا کنون، یعنی طی کمتر از 5ماه، 173مورد 
تیراندازی به جمعیت در سرتاســر آمریکا رخ داده 

است.
در گزارش دیگر که نشــان از وخامــت اوضاع آمار 
قربانیان اســلحه در آمریکا دارد، مرکــز کنترل و 
پیشگیری بیماری های این کشــور اعالم کرده که 
در ســال 2020، 45هزار و 222نفر جان خود را بر 
اثر شلیک گلوله از دست داده اند؛ آماری بسیار باالتر 
از 40هزار و 698مرگ ناشــی از سوانح رانندگی در 
این ســال. این رقم باالترین رقم ساالنه ای است که 
تاکنون از مرگ ومیر ناشی از شلیک اسلحه به ثبت 
رسیده و نسبت به سال 2010افزایشی 43درصدی 

داشته است.
به گــزارش مرکز افکارســنجی پیــو، از 45هزار و 
222مرگ اعالم شــده در اثر تیراندازی با اسلحه، 
54درصد مربوط به  خودکشی و 43درصد مربوط به 
قتل بوده است. باقی موارد شامل قتل  یا خودکشی 
غیرعمد، قتل حین اجرای قانون و قتل غیرقانونی 
به بهانه اجــرای قانون بوده اســت. مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری های آمریکا همچنین اعالم 
کرده کــه در ســال 2020درحــدود 79درصد از 
قتل های رخ داده در آمریکا به وســیله اسلحه انجام 
گرفته اند؛ درحالی که این رقم در انگلیس 4درصد، 

در کانادا 37درصد و در استرالیا 13درصد بوده است.
اف بی آی در گزارشــی دیگر اعالم کرده که از سال 
2000به بعد و طــی دوره ای 20ســاله 345مورد 
تیراندازی گروهی در آمریکا اتفاق افتاده  اســت که 
در اثر آن هزار و 24نفر جان خود را از دســت داده و 
هزار و 828نفر مجروح شده اند. براساس این گزارش 
مرگبارترین ایــن تیراندازی ها در ســال 2017در 
الس وگاس رخ داده که در نتیجه آن بیش از 50نفر 
جان خود را از دست داده و 500نفر مجروح شده اند.

سودهای کالن از کشتار مردم
باوجود خشــم عمومی و گاه و بیگاهی که نسبت به 
خشونت های بی پایان با سالح گرم در آمریکا وجود 
دارد، نرخ حمایــت آمریکایی ها از محدود ســازی 
یا ممنوعیت استفاده از اســلحه در سال 2020به 
پایین ترین میزان خود رســیده اســت. براســاس 
آمارهای ارائه شــده توسط مؤسســه نظرسنجی 
گالوپ، تنها 52درصــد از آمریکایی ها خواســتار 
اعمال مقررات ســختگیرانه برای استفاده از سالح 
در آمریکا هســتند، 35درصد از آنها خواهان حفظ 
مقررات کنونی بوده و 11درصد خواســتار کاهش 

محدودیت ها هستند.
اما فراتر از افکار عمومی، سود باالی فروش اسلحه 
در آمریکا و در کنار آن البی گری انجمن ملی سالح 
آمریکا قدرتمند تر از هر نهاد، سیاستمدار و جریان 
فکری عمل می کنند تا مانــع از اعمال ممنوعیت 
بر اســتفاده آزادانه از ســالح شــوند. درحقیقت 
انجمن ملی ســالح آمریکا یکــی از اصلی ترین و 
قدرتمند تریــن البی های مرتبط بــا حمل آزادانه 
سالح در آمریکاســت که برای تأثیرگذاری بر رأی 
نمایندگان کنگره درباره سیاســت اسلحه، بودجه 
قابل توجهی در اختیار دارد. بخشــی از این بودجه 
توســط تولید کنندگان اســلحه تامین می شود تا 
امنیت جریــان درآمدزایی خــود را حفظ کنند. 
این روند، چرخه ای معیوب متشــکل از کشــتار و 
درآمد زایی شــرکت های اسلحه سازی ایجاد کرده 
است. درسال 2015کمی پس از وقوع تیراندازی در 
سن برناردینو، وب سایت اینترسپت در گزارشی با 
بررسی رونوشت هایی از مکاتبات شرکت های تولید 
اسلحه دریافت در بسیاری از موارد دست اندرکاران 
این صنعت، از تیراندازی هــای رخ داده علیه مردم 
و هیاهویی که بعد از آن ایجاد می شــود، به عنوان 
فرصت های پرسود یاد می کنند. درواقع، رویدادهای 
پس از هر تیراندازی گروهی در آمریکا الگویی ثابت 
و شناخته شــده دارد: ارزش ســهام شرکت های 
تولید کننده اســلحه افزایش پیدا می کند. این الگو 
پس از کشتار سن برناردینو، اورالندو و الس  وگاس 
تثبیت شده است. افزایش میل به محافظت از خود 
و خانواده و نگرانی از ایجاد ممنوعیت اســتفاده از 
اسلحه عواملی هستند که فروش اسلحه پس از هر 
تیراندازی به جمعیت را افزایــش می دهد. الگوی 
رشد ارزش ســهام پس از این حوادث به اندازه ای 
قابل پیش بینی شــده که اکنون ســرمایه گذاران 
شــرکت های اسلحه ســازی روی آنها شرط بندی 

می کنند.

مالکیت اسلحه؛ یک همه گیری آمریکایی
آمارها نشان می دهد که تعداد سالح های موجود در خانه های مردم در آمریکا، از جمعیت این کشور فراتر رفته است

مردم لبنان، در صف انتخاب
مردم لبنان در میان ناامیدی از تغییر وضعیت معیشــتی 
خود، فردا برای تعیین ترکیــب پارلمان پای صندوق های 
رأی حاضر می شوند؛ اقدامی که در میانه ناکارآمدی حاکم 
در  دولت و بن بست میان احزاب سیاسی این کشور، به تنها 

ابزار آنها برای ایجاد تغییر تبدیل شده است.
در سایه اختالفات عمیق سیاسی در لبنان، دولت هایی که 
یکی پس از دیگری اداره امور را در دست گرفته اند، از ارائه 
ابتدایی ترین خدمات به مردم و جامعه هم ناتوان بوده  اند. 
اقتصاد این کشــور طی ســال های اخیر دچار فروپاشــی 
شده و طبق آمار ســازمان ملل، حدود سه چهارم جمعیت 
6میلیونی آن اکنون در فقر زندگی می کنند. وضعیت وخیم 
اقتصادی، برخی از لبنانی ها را به ترک این کشور و مهاجرت 
غیرقانونی به اروپا ترغیب کرده است. مسیر بسیاری از آنها 
از میان آب های مدیترانه و به سمت قبرس است. افزایش 
شــمار حرکت قایق های مهاجران لبنانی به سمت قبرس 

در ماه های اخیر، به افزایش آمار قربانیان منجر شده است.
در تابستان سال 2020، بندر بیروت شاهد انفجاری هولناک 
بود که قلب لبنان را به لرزه در آورد. 215نفر کشته و هزاران 
نفر زخمی شدند. ساختمان ها در منطقه بزرگی از اطراف 
بندر تخریب شــدند تا انفجار بیروت به نمــاد ناکارآمدی 
انباشته دولت لبنان تبدیل شــود. مقصران حادثه انفجار 
بیروت، که بر اثر انبار شدن مواد شــیمیایی رخ داد، هنوز 
معرفی نشــده اند و دادگاه در یک بن بست سیاسی مختل 

شده است.

ساختار انتخابات چگونه است؟
پارلمان لبنان دارای 128کرســی اســت که طبق قانون 
مصوب ســال 2018، براســاس »نســبیت« ابتدا میان 
مسلمانان و مسیحیان )هر کدام 64کرسی( و سپس میان 
18فرقه مذهبی براساس جمعیت شــان تقسیم می شود. 
فرقه های مذهبی اصلی شامل سنی ها، شیعیان، دروزی ها، 
علوی ها، مارونی ها، کاتولیک هــای رومی، ارتدوکس های 
یونانــی، انجیلی هــای ارمنــی، کاتولیک هــای ارمنی و 
ارتدوکس های ارمنی اســت. انتخابات پارلمانی لبنان در 
سال 2009 براساس قانون اکثریت برگزار شد که طبق آن 
هر نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده بود، به پارلمان 
راه می یافت. طبق این قانون، اقلیت های مذهبی در پارلمان 
غایب بودند و هیچ نماینده ای نداشتند. این در حالی است 
که قانون نسبیت فرصت بیشتری به اقلیت جهت شرکت 
در انتخابات و پیروزی در آن می دهد. از مجموع 64کرسی 
مسلمانان، 27کرسی به شیعیان و 27کرسی به اهل سنت، 
8کرسی به دروزی ها و 2کرسی به علوی ها اختصاص یافته 
است. در مجموع 103 لیســت انتخاباتی متشکل از هزار 
و 44نامزد برای کســب 128کرســی پارلمان که به طور 
مساوی بین مســیحیان و مسلمانان تقســیم شده است، 
رقابت می کنند. 3میلیون و 746هزار نفر از مردم هم حق 

رأی دارند.

گروه های اصلی انتخابات کدامند؟
2 ائتالف اصلی و بزرگ در انتخابات، شامل ائتالف موسوم 
به 8مارس و ائتالف موسوم به 14مارس است. اغلب احزاب 
سیاســی در لبنان، نامزدهــای خود را معرفــی کرده اند. 
در انتخابات پیــش رو، حزب اهلل که هم اکنون بیشــترین 
کرسی های پارلمان را هم در اختیار دارد، دست باال را دارد. 
محمد رعد، رهبر فراکسیون حزب اهلل در پارلمان، بار دیگر 
در انتخابات حاضر شــده و در صدر فهرست نامزدهای این 
حزب قرار دارد. حزب امل، دیگر حزب بزرگ شیعی لبنان 
که متحد مهم حزب اهلل است نیز در انتخابات شرکت کرده 
اســت. نبیه بری رهبری این حزب را در دســت دارد. او از 
 سال 1992 تاکنون، رئیس پارلمان بوده است. جریان آزاد 
ملی، حزب اصلی مسیحیان در انتخابات است که رهبری 
آن در دست جبران باسیل، داماد میشل عون رئیس جمهور، 
است. جریان آزاد ملی نیز متحد حزب اهلل به شمار می رود. 
این 3حزب، ائتالف 8مارس را شکل می دهند. این ائتالف 
طی سال های اخیر انسجام و یکپارچگی بیشتری نسبت به 
رقیب اصلی خود، یعنی ائتالف 14مارس، متشکل از احزاب 
سنی، مسیحی، المســتقبل، قوات، کتائب و سوسیالیست 
ترقی خواه، نشان داده است. در اردوگاه مسیحیان، سمیر 
جعجع با حزب نیروهای لبنانی )فاالنژهای لبنان( حضور 
دارد که منتقد اصلی حزب اهلل به حساب می  آید. در اردوگاه 
سنی ها، حزب المستقبل به رهبری سعد حریری، مهم  ترین 
حزب سیاسی لبنان است. حریری رقابت ها را ترک کرده و 
هیچ فهرستی منتشر نکرده است. جعجع در نبود حریری و 
با حمایت مالی عربستان، سعی دارد بیشترین کرسی های 

اهل سنت را از آن خود کند.

 دونالد ترامپ
رئیس جمهور پیشین آمریکا

چــرا مــا بیــش از ۴۰میلیــارد دالر بــه 
اوکرایــن می دهیــم درحالی کــه اروپــا، 
در مقایســه بــا مــا، کمک بســیار کمی 
می کنــد و بدیهی اســت که آنهــا خیلی 
بیشــتر از آمریــکا تحت تأثیــر تهاجــم 
توانســتم  مــن  هســتند.  روســیه 
کشــورهای اروپایــی را وادار کنــم کــه 
ســهم خود را به ناتــو بپردازنــد و دولت 
بایدن نیز باید همین کار را انجام دهد. 

)رویترز(

 دیمیتری مدودوف
معاون رئیس شورای امنیت روسیه

غربی هــا بــا تحریــم روســیه عمــا بــه 
پــای خــود شــلیک کرده انــد. در ایــن 
کشــورها بحران انرژی تشدید خواهد 
شــد و بهــای ســوخت های فســیلی به 
رونــد افزایشــی خــود ادامــه خواهــد 
داد. تحریم های اعمال شــده موجب 
آســیب به نظــام مالی جهانــی خواهد 
شــد. تحریم هــا موجــب فروپاشــی 
ایده جهان آمریکامحور خواهد شــد. 

)ریانووستی(

رئیس امارات متحده عربی 
درگذشت

خلیفه بن زاید آل نهیــان، حاکم ابوظبی و رئیس 
امــارات متحده عربی پس از یــک دوره طوالنی 
بیماری، دیروز در ســن 73سالگی درگذشت. او 
به عنوان بزرگ ترین پسر شیخ زاید، در سال2004 
و در پی مرگ پدرش به این مقام رسیده بود. شیخ 
زاید از سال1971، یعنی زمانی که امارات متحده 
عربی تاسیس شد، رئیس این کشور بود. خلیفه 
بن زاید در سال2014 ســکته مغزی کرد و از آن 
زمان، به دلیل بیماری در اداره امور کشــور نقش 
مهمی ایفا نکرد. در این مدت محمد بن زاید، یکی 
دیگر از فرزندان شیخ زاید و برادر کوچک تر شیخ 
خلیفه که ولیعهد امارت ابوظبــی بود، اداره این 
کشور را در دست گرفت. سیاست خارجی متفاوت 
امارات طی این سال ها، نتیجه اداره امور از سوی 
محمد بن زاید بوده اســت. دخالت در کشورهای 
مختلف عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا، حمله 
به یمن و محاصره سیاسی- اقتصادی قطر، بخشی 

از اقدامات او به شمار می رود.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

گزارش

اروپا

اسلحه آمریکایی از نگاه آمار
 بیش از 393میلیون قبضه سالح گرم در خانه های مردم در آمریکا وجود دارد.

 از سال 2019 تا 2021بیش از 7.5میلیون آمریکایی به لیست مالکان جدید اسلحه افزوده 
شدند.

 در 5ماه گذشته، 173مورد تیراندازی گروهی در آمریکا رخ داده است.
 در سال 2020، بیش از 45هزار نفر در آمریکا بر اثر شلیک گلوله کشته شده اند. در همین 

سال، آمار تلفات جاده ای 40هزار نفر بوده است.

مکث

عضویت فنالند در ناتو، صحنه تازه رویارویی مسکو و غرب 

فنالندی ها اعــالم کرده اند طی 
روزهای آینده درخواست رسمی 
خود برای پیوســتن به پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( را ثبــت خواهند کرد؛ 
اقدامی که با مخالفت شدید روسیه مواجه شده و 
احتماال به زودی دامنه بحران در شرق اروپا را به 

کشورهای حوزه بالتیک نیز خواهد کشاند.
دولت فنالند پیش از این اعالم کــرده بود برای 
عضویت در ناتــو برنامه ای ندارد. ســانا مارین، 
نخست وزیر این کشور، در روزهای ابتدایی جنگ 
اوکراین تأکید داشت که احتمال پیوستن فنالند 
به ناتو در دوران نخســت وزیری او بسیار پایین 
اســت. اکنون و با گذشــت کمتر از 3ماه از آغاز 
جنگ، فنالند با سرعت خود را در مسیر پیوستن 
به ناتو قرار داده است. سانا مارین در سخنان جدید 

خود به فنالندی ها اعالم کرد کشور به زودی درباره 
پیوستن به ناتو تصمیم خواهد گرفت زیرا روسیه 

همسایه ای نبوده که فنالند تصورش را داشت.
درحال حاضر در منطقه شمال اروپا، کشورهای 
نروژ، دانمارک و سه کشور بالتیکی دیگرعضو ناتو 
هستند و افزوده شدن فنالند و سوئد به طور قطع 
باعث واکنش جدی مسکو خواهد شد. روسیه از 
پیش از آغاز جنگ بارها تأکید کرده بود توسعه 
ناتو در پشت مرزهایش را تهدید برای امنیت خود 
می داند. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
نیت اوکراین برای پیوستن به ناتو را دلیل اصلی 
حمله به اوکراین اعالم کرده اســت. او همچنین 
پس از آغاز حمله هم بارها سوئد و فنالند را تهدید 
کرده که درصورت پیوســتن به ناتــو با عواقب 

سیاسی و نظامی جدی مواجه خواهند شد.

چند درصد از قتل های انجام شده در سال 2۰2۰ با استفاده از اسلحه بوده است؟

آمریکا انگلیس
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