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مرد جوان  ۱۸ساله آمریکایی  ۱۹کودک را در ایالت تگزاس
آمریکا کشت .فرهنگ خشونت آمریکایی فقط منحصر به
دولت این کشور نیست.در  ۵ماه گذشته در آمریکا  ۱۹۸مورد
تیراندازی جمعی ثبت شده است /حساب توئیتری فواد ایزدی

تحلیل روز
محمدرضا شادکامی

دانشجوی ارشد اقتصاد

دستپختخونینمنفعتگرایی
پس از هر تیراندازی جمعی در آمریکا نه فقط
قــدرت البــی اسلحه کاهش نمی یــابــد ،بلکه
فروش شرکت های اسلحه سازی نیز بیشتر می
شود .هر تیراندازی جمعی در آمریکا هدیه ای
اســت به اسلحه ســازان آمریکایی؛ حتی اگر
قربانیان ،کودکان خردسال باشند.فاجعه
تگزاس نیز ،کمتر از یک سال پس از آن رخ داد
که قانونگذاران ایالتی ،حق آزادی اسلحه را
به شدت گسترش دادند.شاید با خود بگویید
که چرا از ابتدا این امکان در اختیار یک فرد
قــرار میگیرد تا بتواند بهراحتی جــان دیگر
انسانها را بگیرد؟ موضوعی که ریشه در تاریخ
نهچندان کهن آمریکا و قانون اساسی آن دارد.
سال  ،1791حدود  20سال پس از اعالمیه
استقالل ایاال تمتحده ،متممی با ظاهر ضد
استعماری بریتانیا به تصویب رسید که در یکی
از بندهای آن اجازه حمل سالح را برای مردم
بــه رسمیت میشناخت .امــا ایــن قــانــون یک
چالش بزرگ داشت که از همان روزگار تاکنون
گریبان گیر آمریکاییهای بیدفاع شده است.
آرامآرام صدای مخالفتها بلند شد و از سوی
دیگر حامیانش نیز سازمانیافتهتر عمل کردند.
تشکیالت  NRAیا همان انجمن ملی سالح
آمریکا حدود  100سال بعد تأسیس شد و تمام
تالش خود را برای حفظ این بهاصطالح حق
شهروندی انجام داد .اما از گوشه و کنار ارتباط
این مجموعه با دهها اسلحهساز آمریکایی فاش
شد و تأثیر کمکهای سازمانهای مدافع حمل
سالح بر انتخابات آمریکا هم عیانتر شد .آنها
حتی در سال  2008با اعمال نفوذ در دیوان
عالی آمریکا ،قانون ممنوعیت سالح در ایالت
واشنگتند یسی را هم که بیش از  30سال
پابرجا بود ملغی کردند.حال این که چگونه
جامعه مدرنی چون آمریکای قرن  21همچنان
مدافع آزادی خریدوفروش سالح است ناشی
از شست وشوی مغزی یا صرف ًا نفوذ رسانهای
نیست .اتفاق ًا این موضوع با منفعت گرایی و
اصــول اقتصادی موردقبول غربیها کام ً
ال
سازگار است.آدام اسمیت که از او بهعنوان پدر
علماقتصادناممیبرندیکیازبنیانهایاقتصاد
را بازار آزاد معرفی میکند و در قبال چالشهای
آن ،پاسخ مبهم دست نامرئی را مطرح میکند.
حاال این که این دست نامرئی چطور میخواهد
جان بیش از  19کــودک بیگناه آمریکایی را
بازگرداند ،اص ً
ال مشخص نیست.

کارتون روز

قتلعام19کودکدبستانیدرتگزاس
تیر اندازی در مدرسه ای در تگزاس درحالی 21نفر را به کام مرگ برده که به ازای هر100
نفردرآمریکا 120سالحوجودداردهمزمانبایدنمنفعالنهخواستاراعمالمحدودیت
برایخریدسالحشد

گروه بین الملل-مدرسه قرار است خانه دوم
دانــش آمــوزان باشد جایی که مانند خانواده
آغوشی امن برای کودکان باشد ،اما همیشه
این طــوری نیست ،در آمریکا کودکان با این
تــرس بــه مــدرســه م ـیرونــد کــه ممکن است
قربانی خشونتی مسلحانه شوند .آخرین آن
در شهر یووالد تگزاس که  21نفر در تیراندازی
کور کشته شدند 19.کــودک دبستانی و دو
آموزگار آن ها.به نوشته بیبیسی این دومین
تیراندازی به شدت مرگبار در مدارس ابتدایی
با دانشآموزان گروه سنی پنج تا  ۱۱سال در
آمریکاست .فرماندار تگزاس گفته مهاجم
که پسر  ۱۸سالهای هست در آغاز تیراندازی
مادربزرگش را کشته و بعد به دبستان حمله
کــرده است .ایــن دانـشآمــوز  ۱۸ساله به یک
سالح کمری و یک سالح نیمه خودکار "إی
آر "۱۵-و خشابهایی با حجم باال مسلح بوده
است.با وقوع این فاجعه هولناک که موجب
کشته شــدن شمار زی ــادی از دانــش آمــوزان
ابتدایی شــد ،جو بایدن رئیس جمهور این
کشور همانند گذشته واکنشی منفعالنه در این
زمینه نشان داد.بایدن پیش از این دستور داده
بود که در پی این حادثه پرچم آمریکا در کاخ
سفید و دیگر ساختمانهای عمومی به حالت
نیمه برافراشته در آید.اوگفت «:من امیدوار
بــودم هنگامی که رئیس جمهور شدم شاهد
جنایت دیگری نباشم...حوادث تیراندازی در

دیگر نقاط جهان روی نمیدهد اما در ایاالت
متحده به دلیل در اختیار داشتن سالح به وقوع
میپیوندد .این که یک نوجوان  ۱۸ساله وارد
فروشگاهاسلحهشودوسالحهجومیخریداری
کند ایــده نادرستی اســت«».کــامــاال هریس»
معاونرئیسجمهورآمریکانیزدرواکنشحادثه
تیراندازی جمعی در تگزاس اقدام برای اعمال
محدودیتدربارهبهکارگیری،فروشواستفاده
از سالح گرم در آمریکا را خواستار شد.هریس
گفت :قلب ما همچنان از حوادث تیراندازی در
مدارس آمریکا به درد میآید .کافی است ،یعنی
کافی است.خشونتهای مسلحانه و مرگبار
به عنوان یکی از مهم ترین معضالت داخلی

در آمریکا رو به افزایش بوده و از کنترل دولت و
پلیس آمریکا خارج شده است.
▪ هر  ۱۰۰آمریکایی  ۱۲۰،قبضه اسلحه

کارشناسان امنیتی معتقدند آن چه از امنیت
داخلی ،آمریکا را تهدید میکند ،تروریسم
بینالمللی یــا تهدیدهای خــارجــی نیست
بلکه راســت گرایان افراطی از جمله افــراد و
گروه های سفید پوست برتر پندار و نیز گسترش
رفــتــارهــای خشونت آمیز از جمله استفاده
گسترده از سالح گرم و وقوع پیاپی تیراندازی
های جمعی از تهدیدات واقعی بــرای جامعه
آمریکا محسوب مــی شــونــد.مــوارد خشونت
مسلحانه در آمریکا درسال  ۲۰۲۱شامل ۶۹۳
مورد تیراندازی جمعی بود که  ۷۰۲کشته و
بیش از  ۲۸۰۰زخمی به جا گذاشت.سالح
گرم مهم ترین عامل مرگ و میر درایاالت متحده
محسوب می شود .آمریکا ازجمله کشورهای
جهان محسوب می شود که خرید و حمل انواع
سالح در آن آزاد است و به همین دلیل شرکت

هــای اسلحه ســازی در ایــن کشور از طریق
ساخت و فروش انواع سالح سود سرشاری می
برند .آمریکاییها از  ۸۵۷میلیون قبضه سالح
قابل دسترس برای افراد غیر نظامی در جهان،
 ۳۹۳میلیون قبضه از این سالحها را دراختیار
دارند.تخمین زده میشود که برای هر ۱۰۰
آمریکایی حدود  ۱۲۰قبضه اسلحه وجود دارد
که طبیعتا ایــن امــر موجب افزایش استفاده
از آن ها به دالیــل مختلف از مسائل روانــی تا
شغلی تا انتقام گیری های شخصی  ،خانوادگی
واجتماعی می شود.ضمن این که وجود سالح
در دست گروه های شبه نظامی و نیز اشخاصی
که دارای گرایش های افراطی هستند موجب
افزایش قابل توجه وقوع تیراندازی های جمعی
در آمریکا شده است.دولت های جمهوری خواه
مانند دولت ترامپ اساسا اعتقادی به محدود
سازی خرید و حمل سالح در آمریکا ندارند.
در حالی که دولت های دموکرات آمریکا از
جمله دولت اوباما واکنون دولت بایدن حداقل
در ظاهر تــاش کــرده انــد تا در قانون حمل
سالح اصالحاتی انجام دهند ،اما صاحبان
شرکت هــای بــزرگ اسلحه ســازی با نفوذی
که در کنگره دارنــد ،اجــازه ایجاد محدودیت
برای حمل سالح را نمی دهند.در واقع سود
هنگفت فروش سالح گرم باعث شده تا شرکت
هــای تسلیحاتی با بهره گیری از البــی های
قدرتمند خود در کنگره آمریکا مانع از تصویب
و اعمال هر گونه قوانین مرتبط با محدود کردن
خرید و حمل سالح شوند.بسیاری از مردم
در آمریکا می گویند که کوتاهی و بی توجهی
دولت آمریکا و کنگره به مسئله حمل سالح و
اصالح قوانین آن ،دلیل اصلی ادامه زنجیره
تیراندازی های مرگبار در این کشور به شمار
می رود.نکته تاسف بار این که هر بار پس از
وقوع یک تیراندازی مرگبار مقامات آمریکایی
به ویــژه رئیس جمهور ایــن کشور دم از لزوم
بازنگری در قوانین حمل سالح می زنند  ،اما
پس از مدتی همه چیز فراموش شده و روند
قبلی ادامه می یابد.در واقع دولت آمریکا که
دم از اصالح وضعیت جهان می زند و به مداخله
در امور داخلی دیگر کشورها می پردازد  ،از حل
یکی از مسائل بنیادین مرتبط با امنیت مردم
خود نیز عاجز است.

دفاعیات آخر بوریس!

ساعاتیپسازانتشارگزارشدربارهمهمانیهایغیرقانونی،جانسوندرپارلمان
حاضرشدتابهبهانههایمختلفاز تخلفهایصورتگرفتهشانهخالیکند

شــیــوه تحقیق صهیونیستها در شهادت
ابوعاقله! /کاریکاتور القدس العربی

اندیشکده روز

تناقضاتعضویتسوئددرناتو
اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در
گزارشی بیان کــرده حمله به اوکراین سبب
اجماع سوسیالدموکراتها و راستگراهای
مهاجرستیز در پــارلــمــان ســوئــد شـــد .امــا
ابهامهایی درباره نحوه عملکرد مقامات دولت
سوئد در صورت عضویت در ناتو ،وجود دارد.
بــه نظر نویسنده ،سوئد از نــروژ و دانــمــارک
الگوبرداری کرده و اجازه استقرار پایگاههای
دایمی ناتو در خاک خود را نخواهد داد .حزب
سوسیالدموکرات سوئد از مهمترین مخالفان
اســتــقــرار ایــن پایگا هها ب ـهویــژه ســا حهــای
هــســتـهای در خــاک ســوئــد اس ــت .بنابراین
ایجاد سپر موشکی مشترک در شمال اروپا
محل تردید است.سوئد همچنین از مبلغان
سیاستهای خلع تسلیحات هستهای در اروپا
بوده و ابتکار خود را با همراهی نروژ و آلمان
در این خصوص به پیش برده است .مخالفت
این کشور با «حمله پیشدستانه هستهای»
از مهمترین دالیــل عــدم عضویت در ناتو در
سالهای قبل بوده است .در صورت عضویت
در ایــن اتــحــاد ،سرنوشت ابتکار استکهلم
مبهم خــواهــد بود.استکهلم پیشتر حامی
سیاستهای دفاعی و امنیتی مستقل اروپا
نیز بــود و برنامههای مشترکی بــرای تولید
جنگنده با بریتانیا به اجرا گذاشت .عضویت در
ناتو احتما ًال به تضعیف این گرایش و در نتیجه
تأثیر منفی بر ایده «استقالل راهبردی اروپا»
خواهد انجامید.

آزمایش« 3موشکبالستیکقارهپیما»توسطکرهشمالی،ساعاتیپسازخروجبایدناز
شرقآسیا

اون جواب سالم بایدن را داد

شریفی -ارتش کره جنوبی اعالم کرد که کره
شمالی بامداد چهارشنبه  ۲۵مه ،سه موشک
بالستیک شلیک کرده است .مقامات سئول
گفتند این موشکها در فاصله کمتر از یک
ساعت از منطقه سونان در پیونگ یانگ شلیک
شــده اســت .آزمــایــش موشکی پیونگ یانگ
تنها چند ساعت پس از پایان سفر جو بایدن،
رئیسجمهوری آمریکا به شرق آسیا انجام
شد .او در جریان سفر آسیاییاش در پاسخ به
پرسشی درباره این که پیامش به کیم جونگ
اون ،رهبر کره شمالی چیست؟ گفته بود:
«ســام! نقطه سر خط ».او حاال جواب سالم
سرد خود را گرفته است .نوبو کیشی ،وزیر دفاع
ژاپن درباره این آزمایش گفت« :موشک اول
حدود  ۳۰۰کیلومتر با حداکثر ارتفاع حدود
 ۵۵کیلومتر پرواز کرد ،در حالی که موشک
دوم که به ارتفاع  ۵۰کیلومتر رسید ،حدود
 ۷۵۰کیلومتر را طی کرد ».جزئیاتی درباره
پرتاب سوم در دسترس نیست .اما آن چه توجه
ها را به خود جلب کرده ،هدایت شوندگی یکی
از موشک هاست .وزارت دفاع ژاپن اعالم کرده
که یکی از موشکهای شلیکشده از سوی
کره شمالی «مسیری غیرعادی» را طی کرده
است .پیونگیانگ از فناوری هدایت موشک
پس از پرتاب آن ها استفاده میکند .این
فناوری امکان رهگیری موشکها را از سوی

سامانههای دفاع ضدموشکی دشوار میکند.
دراینمیان،دفترریاستجمهوریکرهجنوبی
اعــام کــرده ،در جلسهای که پس از پرتاب
موشک ها تشکیل شد ،شــورای امنیت ملی
کره جنوبی این آزمایش را «تحریکی بزرگ»
خواند .پرتابها ساعاتی پس از آن انجام شد
که جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا ،پس از یک
سفر  5روزه و بازدید از کره جنوبی و ژاپن ،به
آمریکا رفــت .بــرای هفتهها اطالعات حاکی
از آن بود که کره شمالی در حال برنامهریزی
برای آزمایش موشکی مهم در زمان سفر بایدن
اســت .به نظر میرسد کر هشمالی تصمیم
گرفت کمی صبور باشد و در اقدامی کمتر
تحریکآمیز زمانی موشکهایش را شلیک
کند که هواپیمای بایدن به آسمان آمریکا
رسیده باشد .کره شمالی طی ماههای گذشته
آزمایشهای موشکی خود را در واکنش به آن
چه مقامات این کشور «رویکرد خصمانه» آمریکا
میخوانند از سر گرفته است .پیونگیانگ دو
ماه پیش برای اولین بار از سال  ۲۰۱۷دست
به آزمایش یک موشک بالستیک قار هپیما
زده بود .سازمانهای اطالعاتی کرهجنوبی و
آمریکا بر این باور هستند که کره شمالی خود
را برای یک «آزمایش اتمی قریب الوقوع» آماده
میکند .پیونگ یانگ از پنج سال پیش تاکنون
آزمایش اتمی انجام نداده است.

جانسونکههمچناندرمخمصهایخطرناک
بــرای آینده سیاسی اش به سر می بــرد ،در
سخنانی ادعا کرد حضور او در مهمانیهای
دفتر نخستوزیری که در اوج محدودیتهای
کروناییبرگزاروبهماجرایپارتیگیتمعروف
شدبرایتقدیرازتالشاعضایدولتدردوران
قرنطینه بوده «که ساعتهای طوالنی برای
حفاظتازجانمردمتالشمیکردند».ویدر
عینحالاعترافکردکهبرخیازگردهماییها
طوالنیتر از حد الزم برگزار شد و ناقض قوانین
به شمار م ـیرود .نخست وزیــر انگلیس البته
مدعی شد که او در طوالنی شدن مراسم نقش
وحضورینداشتهوآنراغیرقابلقبولخواند.
وی بار دیگر از مردم انگلیس عذرخواهی کرد
و گفت که «خاضعانه» مسئولیت کامل همه
اشتباهات خود را میپذیرد و از این رویــداد
درس گرفته اســت .جانسون که به دلیل جو
سنگینمجلس،بالکنتسخنمیگفتاظهار
کرد که بعد از انتشار گزارش کامل تخلف در
مهمانیها ،باید به سمت جلو حرکت کرد و
روی اولویتهای کشور متمرکز شد .او جنگ
دراوکراینوافزایشبیسابقهقیمتهارابهانه
قراردادوتالشکردتاپروندهتخلفهایصورت
گرفته را مختومه اعالم کند.ساعاتی پیش از
حضور جانسون در پارلمان« ،سو گری» مامور
تحقیق در زمینه مهمانی های خالف مقررات
دفتر نخست وزیری پس از ماهها کش و قوس
و گمانهزنی ،گــزارش کامل تحقیقات خود
را در ایــن زمینه منتشر کــرد .او در گزارشی
 ۳۷صفحه ای با  ۹عکس از گردهماییهای
غیرقانونی دفتر نخست وزیری گفت که مردم
"ازاینکهرفتارهاییازایننوعدرقلبدولترخ
داده است ،ناامید هستند ".وی افزود که رفتار
کارکناندفترنخستوزیریدرطولهمهگیری
کرونا با پروتکلهای بهداشتی "ناسازگار" بود.

گری نخست وزیر انگلیس را مسئول تخلفات
دانست و گفت که این مهمانیها زیر چتر او
برگزارشدهاستوبایدمسئولیتآنرابپذیرد.
وی در بخشی از گــزارش خود آورده است که
برخی از کارمندان ارشد دولت معتقد بودند
مشارکت آن ها در برخی از مهمانیها با توجه
بهحضوررهبرانارشدمجازاست.ویبرهمین
اساس نتیجهگیری کرد :مقامات ارشد دولت،
اعم از سیاسی و رسمی ،باید مسئولیت این
تخلف ها را بر عهده بگیرند.در نشست دیروز
مجلساما،استعفاترجیعبندانتقادهایشمار
زیادیازنمایندگانبود«.کییراستارمر»رهبر
حزب کارگر هشدار داد که به موجب تخلفات
دولت،قانونتضعیفشدهاست«.وقتیرهبران
ما از استانداردها کوتاهی میکنند وظیفه
مجلساستکهمسئوالنه،صادقانهودرراستای
منافع مردم رفتار کند».این نماینده پارلمان
خواستار کنارهگیری فــوری نخست وزیــر از
قدرتشد .کارشناسانپیشبینیمیکنندکه
حتیاگرماجرایپارتیگیتمنجربهاستعفای
جانسوننشود،اوحداکثرتاسالآیندهمیالدی
درقدرتنخواهدماند.
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پیشخوان بین الملل
اشپیگل در پــرونــده
خــود بــه س ــراغ افــراد
ثروتمندی در جهان
رفــتــه کـــه بـــه خــاطــر
تــبــعــیــت نـــکـــردن از
قـــــانـــــون ،حـــواشـــی
خــاصــی را بــه وجــود
آورده اند و آن ها را با
لفظ «قانون شکنان» لقب داده است .این هفته
نامه با انتخاب چهره هایی مانند ایالن ماسک
رئیس شرکت اسپیس ایکس و ثروتمندترین فرد
جهان ،جف بزوس مالک شرکت آمازون ،کایلی
جنر چهره مشهور دنیای مد ،رومن آبراموویچ
مالک روسی سابق باشگاه چلسی و جک ما،
مالک چینی سابق شرکت علی بابا ،در این
پرونده ،دنیای خارج از ضابطه ،قانون و فئودالی
برخی از سوپر ثروتمندان را به شکل متفاوتی
بررسی کرده است.

اظهارنظر روز
 جورج ســوروس ،میلیاردر
مــشــهــور آمــریــکــایــی طی
س ــخ ــن ــان ــی بــــه شــرکــت
کــنــنــدگــان در اجـــاس
جهانی اقتصاد در داووس
سوئیس گفت  :جنگ اوکراین بخشی از مبارزه
گسترده بین جوامع باز غربی و جوامع بسته
شرقی اســت و بهترین و شاید تنها راه برای
حفظ تمدن ما ،شکست دادن پوتین در سریع
ترین زمان ممکن است .این تهدید وجود دارد
که جنگ اوکراین آغازی بر جنگ جهانی سوم
باشد که در این صورت تهدیدی برای تمدن
بشری است .هر چقدر پوتین ضعیفتر شود،
یشود.
یتر م 
غیرقابل پیشبین 

چهره روز
براساسبیانیهخبریوزارت
دادگستری ایاالت متحده،
یک مرد عراقی مقیم ایاالت
متحده که متهم به عضویت
در گروه تروریستی داعش
است،قصدترورجورجدبلیو
بوش،رئیسجمهورسابقآمریکاراداشتهاست.
بهادعایوزارتدادگستریآمریکا،شهاباحمد
شهاب،یکتبعهعراقی 51سالهکهدرکلمبوس،
اوهایوزندگیمیکند،بهجرمکمکومشارکت
در توطئه ای برای کشتن بوش متهم شده است.
او متهم اســت که در یک هتل در کلمبوس با
اعضای دیگر داعش مالقات کرده است تا نمونه
اسلحههایگرمولباسپلیسبرایعملیاتترور
را ببیند همچنین به داالس سفر کرده است تا
مکانهای مرتبط با بوش را که احتمال حضور او
درآنجاستشناساییکند/.میدلایستنیوز

قاب بین الملل

چـــادر شــهــرونــدان جنگ زده اوکــرایــنــی در
ایستگاه متروی شهر «خارکیف» اوکراین/
آسوشیتدپرس

نمای روز

بازدید ملکه انگلیس از نمایشگاه گل چلسی در
لندن /دیلی تلگراف

